
1 

 

 حمد محمد السيدأالسيرة العممية والعممية لمسيد االستاذ الدكتور عمي 
 جامعة دمنهور اآلدابكمية  عميدبعمل القائم 

 
 :*    البيانات الشخصية    

                                                                                                                
 حمد السيد.                           االسم: عمي أحمد م 
  :م.6/01/0955تاريخ الميالد 
 .الحالة االجتماعية: متزوج 
 الجنسية: مصري. 
  مصر.  -محافظة الغربية  –محل الميالد: طنطا 
 . المغات: المغة العربية     :     المغة األم 

 المغة اإلنجميزية  :      جيد جدا              
 

 يةالشهادات العمم: 
 
جامعة  –كمية اآلداب  ليسانس في اآلداب من قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية -0    

 بتقدير جيد. م0977يونيو  (شعبة عامة)اإلسكندرية
 من قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية ، تخصص تاريخ العصور الوسطي،ماجستير في اآلداب -2    

 ممتاز. رم بتقدي0988يوليو  ،جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب         
  )معة اإلسكندريةجا –كمية اآلداب  –و اآلثار المصرية و اإلسالمية  دكتوراه في اآلداب من قسم التاريخ -3    

 .م بتقدير مرتبة الشرف األولى0994 أغسطس وسيط(
   :جميورية مصر العربية 112/    اإلسكندرية 13 / 5781110التميفون. 
  :101 / 6235436محمول  
  :بريد إلكترونيdr_alisayed@yahoo.com 

 التدرج العممي والوظيفي:
  (إعدادي و ثانوي)مدرس بوزارة التربية و التعميم  م.0989 – 0977من سنة  -0
فرع )جامعة القاىرة  –ب مدرس مساعد بقسم التاريخ بكمية اآلدا. م0994 – 0989من سنة  -2

 الخرطوم(، تخممتيا بعثة لجمع المادة العممية من بريطانيا لمدة عام و نصف.
جامعة اإلسكندرية  –م. تم النقل مدرسًا مساعدًا إلى كمية اآلداب  0994أكتوبر  –من فبراير  -3

 فرع دمنيور()

mailto:dr_alisayed@yahoo.com
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 – رية و اإلسالميةمدرس بقسم التاريخ و اآلثار المص .م 2111حتى مايو  0994من أكتوبر  -4
 عصور وسطى. تخصص –جامعة اإلسكندرية )فرع دمنيور(  –كمية اآلداب 

كمية  – تم الترقية إلى أستاذ مساعد بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية .م 2111مايو  -5
 جامعة اإلسكندرية )فرع دمنيور(.  –اآلداب 

 – لتاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالميةقائم بأعمال رئيس قسم ا 2119فبراير  -2111يوليو  -6
 جامعة اإلسكندرية )فرع دمنيور(. –كمية اآلداب 

م وامتد عممو رئيسا لقسم التاريخ  2119 -0 – 27رقي إلى أستاذ في ذات التخصص في  -7
 .2100-00-31حتى  2119 – 3 – 31واالثار بكميتو بقرار من جامعة االسكندرية في 

 ،2102-00-29جامعة دمنيور باالنتخاب منذ  التعميم والطالب بكمية اآلدابُعـيِّـَن وكياًل لشؤون  -8
،كما تخمميا 2102ذاتيا من يوليو إلي أكتوبر  وتخمميا تولي وكالة الدراسات العميا والبحوث بالكمية

 2104توليو رئاسة مجمس قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية من أول يوليو 
مع االستمرار في  2104-00-29لمكمية لشئون التعميم والطالب فترة ثانية منتم التجديد لو وكياًل  -9

 .رئاستو لمجمس قسم التاريخ حتي حينو
 م. وحتي حينو2005-01-6عميد الكمية من قائم بعمل  -01

 : الخبرات األكاديمية والبحثية:أوالا 
 

 الكتب واألبحاث العممية)أ( 
و دورىا السياسي في الصراع الصميبي اإلسالمي  ،الالتينعنوانيا: إمارة الجميل تحت حكم رسالة الماجستير، و  -0

، إشراف: أ.د. محمود سعيد (.ىـ549 – 492/  .م 0054-0199)في منطقة الشرق األدنى اإلسالمي 
 تحت النشر في مطبعة: أسوار، عكا، فمسطين. م.، 0988جامعة اإلسكندرية،  –عمران، كمية اآلداب 

 م. 0087 -0199)لخميل في عصر الحروب الصميبية عنوانيا: او  رسالة الدكتوراه، -2
م.،  0994جامعة اإلسكندرية،  –، إشراف: أ.د. محمود سعيد عمران، كمية اآلداب (.ىـ 583 – 492/  

م. 0087 -0199)نشرت في كتاب تحت عنوان: الخميل و الحرم اإلبراىيمي في عصر الحروب الصميبية 
 م. 0998 ،القاىرة ، دار الفكر العربي،(.ىـ 583 – 492/ 

  دراسة  (ىـ. 257-254م. /  871-867)رحمة برنارد الحكيم إلي مصر و فمسطين عام  -3
 –العدد الثاني و العشرون  –تاريخية نقدية، بحث منشور في: مجمة بحوث كمية اآلداب، جامعة المنوفية 

 م.  0995أغسطس 
ىـ.( )كتاب( نشر:  730م./ 0330ن )توفي مشاىدات أودوريك دو بورد نون الفرنسيسكاني في الصي -4

 م. 0996دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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م. / 0087 -0199)أىم التطورات في أبنية القدس الدينية منذ الغزو الصميبي حتى استرداد المسممين ليا  -5
جامعة  –اب ، دراسة تاريخية، بحث منشور في دورية  اإلنسانيات، تصدرىا كمية اآلد(ىـ. 583 – 492

 م. 0997اإلسكندرية )فرع دمنيور(، العدد األول 
م )عرض و دراسة و تحميل(، 0079وثيقة عيد البابا ألكسندر الثالث لرئيس دير جبل صييون في القدس عام  -6

 م. 0999بحث نشر: مركز الدراسات البردية و النقوش بجامعة عين شمس، 
 968ية البيزنطية، سفارة ليوتبراند أسقف كرمونا إلي القسطنطينية عام صفحة من العالقات الدبموماسية األلمان -7

 م.                                                                      2111م. " دراسة تاريخية نقدية "، )كتاب( نشر الدار المصرية لمنشر، اإلسكندرية، 
مؤتمر:"حوار  بحث القي في  م 0290 -0195ة في الشرق أدب الرحمة مصدرا لتاريخ الحروب الصميبي -8

م.، ونظرًا العتذار 2110، قاعة جمال عبد الناصر، جامعة بيروت العربية، “الحضارتين العربية واألوربية 
 المنظمين عن نشر جميع األبحاث؛ سيتم نشره الحقا .

سطى )دراسة تاريخية عمى رحمة جوس فان إقميم غرب الدلتا في أعين الرحالة األوربيين أواخر العصور الو  -9
م.(، أحد أبحاث المشروع البحثي لقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية، آداب  0482غستال 

م. و قد  2113دمنيور، الذي يحتل العدد الرابع عشر من دورية اإلنسانيات التي تصدرىا الكمية لعام 
 التاريخ.  شرفت عمى إصداره ضمن المشروع البحثي لقسم

ىـ.، و نتائجو، بحث ألقى فى: الندوة الحادية عشر  566م./ 0071استرداد صالح الدين آيمة من الصميبين  -01
م.، ونظرا لطولو تم تضمينو في:  2113التحاد المؤرخين العرب: "البحر األحمر عبر العصور " عام 

، )اإلسكندرية  (ريخ العصور الوسطيدراسات في تا)كتاب تكريم األستاذ الدكتور محمود سعيد عمران 
م.(، ومنشور ضمن إصدارات مجمة كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية، إصدار  2114:المعرفة الجامعية ،

 م. 2114لعام  53(، العدد 09رقم )
 0087 -0199وليم أوف نيوبره مؤرخا لمحروب الصميبية في الشرق من سقوط القدس إلى الفتح اإلسالمي ) -00

، )دراسة تاريخية نقدية(، بحث تحت النشر في: مجمة المجمع العممي المصري، (ىـ. 583-492م./ 
 م. 2114 - 2113القاىرة، العدد الثمانون لسنة 

م./  0094 -0089دور ليوبولد الخامس دوق أوستريا )النمسا( في الحممة الصميبية الثالثة و تداعياتيا ) -02
ية اإلنسانيات التي تصدرىا كمية اآلداب بدمنيور، )إصدار ، بحث منشور في: دور (ىـ. 591 - 585

 م. 2115لعام  22م. وأعيد نشره في العدد التالي 2115لعام  20خاص(، ممحق بالعدد 
وقف تميم الداري بالخميل في العصور الوسطى و دوره في مجالي: عمارة الحرم اإلبراىيمي و ضيافتو  -03   

ي : سيمنار التاريخ السنوي الذي يعقده قسم الدراسات العربية بالجامعة األمريكية لألىالي و األجانب، بحث ألقى ف
مارس  09إلى 07بالقاىرة ،في موضوع :" استخدامات األوقاف : مؤسسات وواقفون ومستحقون"، في الفترة من 

لعام  54د ، العد02م.، وتم نشره ضمن إصدارات مجمة كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية ، إصدار رقم  2115
 م. 2115
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 895-893م/ 0491-0488متوسط فى، في ضوء خطابات عوبديا البرتينوري )الييود في شرق البحر ال-04 
 م.(  2116، القاىرة : عين لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، (ىـ

ث ألقى فى :الندوة التاريخ االقتصادي لمنطقة البحر الميت فى القرن الثاني عشر الميالدى. بح - 05      
 2116الرابعة عشر التحاد المؤرخين العرب :" التاريخ اإلقتصادى لموطن العربي عبر العصور "أكتوبر )

 م.(.ومقبول لمنشر في دورية االنسانيات الصادرة من كمية اداب دمنيور جامعة االسكندرية .
ة فى الصين  وتاسيسة مطرانية بكين ( التبشيريJohn of monte Corvinoجيود جون أف مونت كورفينو ) -06

 –م.(.بحث منشور في دورية االنسانيات الصادرة عن كمية االداب دمنيور  0328- 0294الكاثوليكية )
 2117نوفمبر –جامعة االسكندرية العدد الخامس والعشرين 

عة االسكندرية قراءة نقدية(بحث منشور في مجمة كمية االداب جام)م.  957خطاب ييودى من صمقية عام  -07
 . 2117لعام 

م.(  0315-0318)  (Foulques de Villaretالمشروع الصميبي لمقدم اإلسبتارية فولك دوفيالرية) -08   
بحث ألقى فى مؤتمر: " العرب والتحديات الخارجية عبر العصور" عقد بكمية  ()دراسة تاريخية نقدية

 لم ينشر بعد  .م.( و  2117أبريل ) 09-08اآلداب  جامعة القاىرة   
"ىمفرى الرابع ودوره فى تاريخ الحركة  الصميبية": بحث ألقى فى مؤتمر تطوير الدراسات التاريخية الذى  -09

بحث منشور في مجمة المؤرخ المصري  2118مارس 27 - 26آداب القاىرة، من  –عقد بقسم التاريخ 
 .2118التي تصدرىا الكمية عدد يوليو 

م، دراسة تاريخية، بحث ألقى فى:" ندوة سعد زغمول عبد الحميد المؤرخ  0154مطيل عام حولية أحيماز بن ب -21
 ابريل  " كمية اآلداب جامعة االسكندرية .211/ 9-8االنسان من 

م." بحث منشور بدورية االنسانيات 0290 – 0284" فكرة التحالف مع اوروبا عند أرغون، خان مغول فارس -20
 بدمنيور جامعة االسكندرية .  الصادرة عن كمية االداب

 – 893م /  0491 – 0488" ييود القدس أواخر العصر الممموكي في ضوء خطابات عوبديا البرتينوري ) -22
ىـ( " ، بحث ألقى في ندوة اتحاد المؤرخين العرب وموضوعيا )القدس عبر العصور التاريخية( لعام  896

 ، تحت النشـر. 2101
 م . 2100الصميبية " )كتاب( ، دمنيور " في تاريخ الحروب  -23
 م . 2100" في تاريخ أوروبا العصور الوسطى " ، )كتاب( ، دمنيور  -24
 ه( في الحروب الصميبية ، تحت النشر575م/0079دور ىمفري الثاني سيد تبنين)المتوفي  -25
 ، تحت النشر (تبشير –حرب  –المشروع الصميبي)فكر  -26

 :المشاركة في الندوات و المؤتمرات العممية)ب( 
 

 في الداخل:
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المؤرخين العرب مشاركًا و مناقشًا و مستمعًا منذ االنضمام إلى عضويتو عام حضور ندوات إتحاد  -0
 م. حتى حينو.0994

 م. ،)مشارك(.  0996جامعة اإلسكندرية، نوفمبر  –اآلداب مؤتمر القدس عبر العصور في كمية  -2
 8 مؤتمر فمسطين في ضوء البرديات و النقوش، الدولي بمركز البرديات و النقوش بجامعة عين شمس -3

 ، )مشارك(..م0998سبتمبر   9-
 م.، )مشارك(. 0999دمنيور،  –ندوة القدس عبر التاريخ بكمية اآلداب  -4
سيمنار العصور الوسطى الذي يعقد شيريا بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية، كمية اآلداب  -5

 حينو.م. حتى  0999جامعة اإلسكندرية بإشراف: أ.د. محمود سعيد عمران منذ عام  –
جمستي أكتوبر  ،جامعة عين شمس –سيمنار العصور الوسطى الذي يعقده قسم التاريخ بكمية اآلداب  -6

 .م2114و نوفمبر  م.2113
 تمجامعة عين شمس، إشراف: أ.د. محمد مؤنس عوض، و  –سيمنار الحروب الصميبية بكمية اآلداب  -7

 .م2115الصميبي، جمسة يوليو إلقاء ورقة بحثية فيو عن:" دير جبل صييون بالقدس في العصر 
المشاركة فى أعمال مؤتمر التاريخ السنوى "استخدامات األوقاف : مؤسسات وواقفون ومستحقون" الذى  -8

م. 2115مارس  09إلى  07نظمو قسم الدراسات العربية بالجامعة األمريكية بالقاىرة فى الفترة من 
ور الوسطى ودوره فى مجالى : عمارة الحرم وذلك بإلقاء بحث : "وقف تميم الدراى بالخميل فى العص

اإلبراىيمي، وضيافتو لألىالى واألجانب."وتزمع الجامعة األمريكية نشره )بمشيئة اهلل( فى كتاب خاص 
 بالمناسبة يضم أبحاث المؤتمر.

م. مشاركا  2117جامعة القاىرة ابريل  –مؤتمر العرب والتحديات الخارجية عبر العصور بكميةاآلداب  -9
م." دراسة تاريخية  0318 – 0315اء بحث:" المشروع الصميبي لمقدم االسبتارية فولك دو فيالريو إلقب

 تحميمية .
 – 26في الفترة من   مر الدراسات التاريخية في مائة عامؤتمر دور مؤرخي جامعة القاىرة في تطوي  - 01

 ي الحركة الصميبية "مشاركا بإلقاء بحث :"ىمفري الرابع سيد تبنين ودوره ف 2118مارس  27
بكمية األداب جامعة االسكندرية مشاركا  2118 9-8ندوة سعد زغمول عبد الحميد المؤرخ االنسان ابريل  -00

 م." : دراسة تاريخية .  0154بإلقاء بحث :"حولية احيماز بن بمطيل 
،  2119ايةً  من أكتوبر تدشين سيمنار )ديوان التاريخ( ، بقسم التاريخ بالكمية ، ويعقد بشكل دوري بد -02

بمعدل ثمانية جمسات في العام الدراسي ، واإلشراف عمى أنشطتو في مجالّي إلقاء البحوث العممية 
 ومناقشة خطط طالب الماجستير والدكتوراه في القسم .

 في الخارج:
ن تحت إشراف منارات التي عقدت في جامعة لنديالمشاركة بالسماع و المناقشة في الندوات العممية و الس -

 م. 0992 -0991رايمي سميث ثان يجونالبروفيسير: 



6 

 

 –مؤتمر: " حوار الحضارتين العربية و الغربية عبر المتوسط "، بالتعاون مع مركز الدراسات العربي  -
بجامعة بيروت  ،م. بقاعة جمال عبد الناصر 2110مايو  9-7المنعقد في  ،األوروبي، باريس

 – 0199ث :"ادب الرحمة مصدرا لتاريخ الحروب الصميبية في المشرق العربية.مشاركا بالقاء بح
 م." 0290

 الشهادات التقديرية و الجوائز العممية:)ج( 
دكتوراه من كمية الشيادة تقديرية لمعطاء العممي المتميز و الحصول عمى مرتبة الشرف األولى في  -0

 م. 0994جامعة اإلسكندرية  –اآلداب 
األنشطة االجتماعية و الثقافية عمى مستوى كمية اآلداب و عمى مستوى فرع  ثالثة كؤوس لمتفوق في  -2

 م.0995 – 0994دمنيور عامي 
 .م 0995الحصول عمى المركز األول في النشاط االجتماعي بالكمية عام  -3
 م. بالكمية.2110 -0999وريادة اسرة المكتبة م.0998 – 0997تولى ريادة أسرة المستقبل  -4
 م 2111ي عام مجامعة اإلسكندرية لمتشجيع العمالحصول عمى جائزة  -5
 2110الحصول عمى شيادة الجامعة التقديرية بمناسبة العيد السنوي لجامعة اإلسكندرية في عيد العمم  -6

 .م
جامعة بيروت العربية بمناسبة االشتراك في  –من كمية اآلداب المتميز شيادة تقديرية لمعطاء العممي  -7

  م. 2110، ثاني " حوار الحضارتين العربية و الغربية عبر المتوسط"فعاليات المؤتمر الدولي ال
(، في .م 2115ىـ./  0426الترشيح لجائزة عبد المجيد شومان العالمية لمقدس، الدورة الثانية عام ) -8

 .(الترشيح من قبل المؤسسة مانحة الجائزة)موضوع: "األوقاف عمي القدس و اكنافيا"، 
 م . 2101بذولة في االرتقاء بمشروع الجودة بالكمية شيادة تقديرية لمجيود الم -9

 تية:)د( عضوية المؤسسات و الجمعيات العممية و االجتماعية اآل
  في الداخل -أ

 .394عضوية رقم  –جمعية اتحاد المؤرخين العرب )القاىرة(  -
 .017عضوية رقم  – (اإلسكندرية)جمعية الشبان المسممين  -
 .59عضوية رقم  –اإلسكندرية  جمعية أصدقاء مكتبةعضو  -
 عضوية جمعية التعايش مع البيئة )االسكندرية(. -
 
 في الخارج: -ب
 دراسات الحروب الصميبية و الشرق الالتيني.مجمة عضو في  -

Society For the Study of Crusade and the Latin East.  
   . (253عضوية رقم )لندن  –عضو نادي فينكس االجتماعي ىارنجي  -

The Haringey Phenix Group – Member ship No. 253 
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 :المناقشات واإلشراف  عمي الرسائل العممية )هـ( 

  :[ رسائل تم اإلشراف عميها واالشتراك  فى مناقشتها و الحكم عميها1]
 –في موضوع:" إقميم خراسان تحت الحكم السمجوقي"، )ماجيستير  لصافي عبد الحميم عبد الحميد عميا -

 .(اشراف)م. 2114، آداب دمنيور، (إسالمي
نادية إبراىيم النوييي في موضوع:"العالقات بين اإلمبراطورية البيزنطية في عيد أسرة كومنين و اإلمبراطورية  -

مدرس مساعد(، آداب دمنيور، –وسيط  –ىـ.("، )دكتوراه  580 – 475م./  0085 – 0180األلمانية في الغرب)
  (.مناقشا)م.  2114

 – 492م. /  0087 – 0199ماىر محمد السيد أبو السعيد  في موضوع:" مدينة القدس تحت حكم الالتين ) -
 .(اشراف) .م2117،اداب دمنيور،(مدرس مساعد -وسيط -ىـ.(، دراسة حضارية"، )دكتوراه  853

و آسيا الصغرى و  أسامة محمد عبد السالم محمد في موضوع: "السياسة الخارجية لتيمورلنك في شمال الشام -
 (.اشراف). 2116إسالمي(، آداب دمنيور  -ماجستير )م.(" ،  0413 – 0399ىـ./ 815 – 810)نتائجيا 

وفاء إبراىيم محمود إسماعيل فى موضوع :" مصر وبالد الشام فى كتب الرحالة األجانب فى العصرالبيزنطي"  -
 . (مناقشا) 2116.،اداب االسكندرية   (وسيط  -ماجيستير)
 -ماجيستير )م دراسة تاريخية نقدية "  594 – 430ىبو ابراىيم عطا ابراىيم فى موضوع "حولية ايفا جريوس  -

 .(مناقشا) 2101.، معيدة اداب االسكندرية  (وسيط
محمد دسوقي محمد حسن في موضوع:" العالقات السياسية الفرنسية اإلنجميزية و أثرىا عمي الحروب الصميبية  -

.آداب  (وسيط -ماجيستير  )"، (ىـ. 621 – 530م./  0223 – 0037المغرب اإلسالميين ) في المشرق و
  (.اشراف)م.  2116دمنيور 

 – 0185عيدة جمعة مسعود عبد العزيز في موضوع: "السياسة الخارجية لنورمان جنوب ايطاليا و صقمية ) -
  (.اشراف)م.  2117وسيط( آداب دمنيور  -ماجيستير )" (ىـ. 585 – 478م. /  0089

أحمد فرج حسن سنيور في موضوع: "الحمالت الصميبية الفرعية عمي منطقة الشرق األدنى اإلسالمي فيما بين  -
  (.اشراف)م  2116وسيط(. آداب دمنيور -ماجيستير )ىـ.("،  691 – 488م. / 0290 – 0195)
 0290 – 0199روب الصميبية )ردن ودوره في الحعيسي إسماعيل عيساوي في موضوع:" إقميم شرق األ -

  (.اشراف) 2118اداب دمنيور  1وسيط(  -ماجيستير )ىـ.( " 691 – 492م./
إيمان ميدي محمد ميدي بمبع في موضوع:" البدو و دورىم في بالد الشام في القرنين السادس و السابع  -

  .(اشراف) 2119اداب دمنيور إسالمي( .  -ير ماجيست)اليجريين / الثاني عشر و الثالث عشر الميالديين،" 
إيمان عبد التواب خالوي حسين في موضوع: "دور شارل كونت أنجو في الحروب الصميبية في الشرق األدنى  -

وسيط( ، معيدة ، اداب دمنيور      -ماجيستير)ىـ.("،  684 – 646م. /  0285– 0248اإلسالمي و تونس )
  (.اشراف) 2118
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ضوع :"الصراع الصميبي االسالمي في ضوء مدونة المؤرخ امبرواز يونيو مصطفي احمد سعد صبح في مو  -
، اداب  (وسيط –ىـ " دراسو نقدية .)ماجيستير  588شعبان  587م.  جمادي االولي 0092سبتمبر  -0090

  (.مناقشا)،  2118االسكندريو 
في العصر الفاطمي  )دراسة  (البحيرة حاليا)ىشام عبد القادر عبده عطية في موضوع :" اقميم الحوف الغربي -

 (.مناقشا) 2117" ماجيسير اسالمى ، اداب دمنيور (سياسية وحضارية
العشرين  التبشيرية لمبابا يوحنا الثاني و محمد دسوقى محمد حسن  فى موضوع :"السياسة الصميبية و   -

 . (اشراف) 2119، اداب دمنيور  (وسيط –دكتوراه )م.(" ، 0334-0306في الشرق )
حمد فتحي محمد عبد الجميل في موضوع :" النشاط التجاري في خرسان منذ قيام الدولة السمجوقية حتي وفاةا م -

 2119، اداب دمنيور ماجيستير اسالمي( )م. " 0057 – 0137ىـ/  525 – 429لسمطان سنجر بن ممك شاه 
   .(اشراف)
ماجيستير )،  (م 0209 -0071نجمترا" )مبروكة كامل ضيف يوسف فى موضوع:"دور وليم مارشال فى تاريخ ا-
  .(مناقشا) 2119، معيدة بتربيو دمنيور ، اداب االسكندريو  (وسيط –
ماجيستير )م ،  379 – 331شكرى يوسف كيرلس  فى موضوع:" القديس بازل الكبير حياتو ونظامة الرىبانى"  -
  .(مناقشا) 2119، اداب االسكندريو  (وسيط –
م."  0251  - 0199بد العاطى   فى موضوع : "سكان مدينة بيت المقدس وزماميا  منجمعة مدحت السيد ع -

 .(اشراف)  2101، اداب دمنيور  (وسيط –)ماجيستير 
،  (وسيط –م ،)دكتوراه  0302 – 0300فى موضوع:"مجمع فيينا الكنسى"   عيده جمعو مسعود عبد العزيز -

   .(اشراف)  2100اداب دمنيور 
 – 767م / 0369 -0366فى موضوع:"التدخل االنجميزى والفرنسى فى مممكة قشتالو  ابراىيم احمدانجى السيد  -

 .(مناقشا) 2100اداب االسكندريو ، يوليو  وسيط( ، –)ماجيستير  ه 771
م  811-568فى موضوع:"صراع القوى السياسية فى شبو الجزيرة االيطالية  محمد فتحى توفيق احمد -

 .(مناقشا) 2100اداب المنصورة ، سيبتمبر  ، وسيط(  –)ماجيستير 
تغريد طو نور أبو العال صالح  في موضوع:" صراع القوى في شبو الجزيرة اإليطالية و أثاره السياسية في الفترة  -

 .(اشراف) 2100اداب دمنيور ، سيبتمبروسيط(.  -ماجيستير )م."،  875 – 740من 
 – 688موضوع:"نيابة طرابمس الشام فى عصر سالطين المماليك" فى  شريف عبد الحميد محمد عبد اليادى -

  .(مناقشا) 2100، اداب المنيا  (وسيط –ماجيستير ) 1م  0507 – 0289ه /  923
في موضوع: "إقميم ىمذان منذ الحكم السمجوقي حتى الغزو المغولي  الصافي عبد العميم عبد الحميد عمي  -
  (اشراف) 2100اداب دمنيور . (دكتوراه إسالمي))دراسة حضارية("، م.(  0209 –0137ىـ. /  607 – 429)
دكتوراه اسالمى( ، اداب )أسامة محمد  عبد السالم محمد فى موضوع :" فن الحرب والقتال عند المغول"  -

   .(اشراف)   2102دمنيور 
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 460 – 441قاتيا الخارجية سمفانا جورج عطا اهلل  في موضوع:" كنيسة روما في عيد البابا ليو الكبير و عال -
 .)مشرفًا( 2102 أداب دمنيور . (م.،" )وسيط

الصميبية فى  النحاس  فى موضوع : "أسرة مونفرات ودورىا فى الحروبرجب محمد ابراىيم عالء  - 
 )مشرفًا(. 2104أداب دمنيور  األدني اإلسالمي ". منطقة الشرق

ىــ/ 656-20من الفتح اإلسالمي حتي الغزو المغولي )أمينة إبراىيم إبراىيم دربك، " مدينة كركوك  -
 )مشرفًا(.  2104م(، أداب دمنيور، نوفمبر 642-0258

 – 0081نان و دوره في الحركة الصميبية في بالد الشام)يفي موضوع:" جي لوز  البشير سامي عبداهلل زايد، -
 . (مشرًفا)ىـ.(  "  588 – 576م./ 0092

 سفارة رابان صاوما المغولية إلي الغرب األوروبى  " مصطفى  الحوفى فى موضوع : -
 )مشرًفا( .ىـ.(687-685م./0287-0288)
 
   
 
 
 

 :رسائل تم األشراف عميها بالجامعات األوربية -
 -492في موضوع : " الرحالت فى عصر الحروب الصميبية فى المشرق ) مساعد عبد العزيز الشميوب -

دكتوراه في التاريخ اإلسالمي( ، )ادر التاريخية. دراسة فى المص (م 0290 -0199ىـ /  691
American University, London, 2008 )اشراف( 

 أحمد محمد محمد عبدالقوي شعير -
Tibnin (Toron) in the Age of the Crusades AD 1105-1266- AH 498-664), Georg-
August Universität Göttingen, Germany, 2014. (اشراف)    
 

 :شرافسائل تحت اإلر  - [2] 
فــي موضــوع:" أســطورة الكــاىن يوحنــا و صــداىا عمــي الشــرق االدنــي اإلســالمي و ، داليــا أحمــد فــؤاد مرســي حامــد -

الغــرب األوروبــي مــن القــرن الثــاني عشــر إلــي الخــامس عشــر المــيالدي / مــن القــرن الســادس إلــي التاســع اليجــري"، 
 )وسيط(.

مـــالت الصـــميبية المتـــأخرة فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر فـــي موضـــوع :" الح،  نفيســـة عبـــد المطمـــب احمـــد -
  (وسيط)مة نيقو بولس نموذجا "  الميالدي : حم

فــي موضــوع " اثــار  شــارع الصــميبة فــي القــاىرة فــي العصــر العثمــاني " بكميــة الســياحة  ميــا احمــد محمــد عاشــور -
 والفنادق  باالسكندرية  " ارشاد سياحي 
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راد فـى الحـروب الصـميبية فـى عصـر صـالح " دور االكـوع: فـى موضـ  محمود عطية مبروك إبـراىيم -
ــــوبى  " ) ــــدين األي ــــة،  589 – 566م./  0093 – 0071ال ىـــــ.( ماجيســــتير فــــي الدراســــات االجتماعي

 يد الدراسات اإلسالمية بالقاىرة.، مع(تاريخ إسالمي)
 -0492لمتوسـط واثارىـا" )فى موضوع:" ىجرات ييود اسبانيا لمبالد االسالمية فى حوض اعنايات ياسين رغيب  -

 ، اداب دمنيور ماجيستير تاريخ حديث  (م 0619
 

 تحكيم وفحص األعمال العممية:)و( 
 تحكيم عدد من البحوث العممية في مجالت عممية متخصصة ومنيا: 

 
  0197/0044أسباب التفوق الصميبي في الشرق منذ قدوم الصميبيين وحتى بداية حركة اإلفاقة اإلسالمية 

  .بدورية اإلنسانيات؛ مجمة تصدرىا كمية اآلداب جامعة دمنيورم " 
 (717-هـ99م/684-ـه65الركىيه الثقافي لعثذالملك ته مزوان وولذيه الىليذ وسليمان) مجمة مؤتو،

 لمبحوث والدراسات،األردن
 مجمة مؤتو لمبحوث  ،مىاقشح شزوط الصلح تيه الحسه ته علي ته اتي طالة ومعاويح ته اتي سفيان

 الدراسات،األردنو 
 حىلياخ كليح اآلداب جامعح عيه  ،محمذ ته اتي تكز الصذيق ومىاقفه في ذاريخ الذولح العزتيح اإلسالميح

 .شمس
 ( مجمة دراسات)م711هـ/81-م673هـ/16محمذ ته الحىفيح ومىاقفه في ذاريخ الذولح العزتيح اإلسالميح،، 

 جامعة مؤتو،االردن.
 مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة.،)اء األمىييه في كراته )ذاريخ الخلفاءرؤيح السيىطي ومىهجه في الخلف 

 مجلح كليح اآلداب  ،الجذور الراريخيح لمؤذمز الجاتيح واورقال الخالفح مه الثيد السفياوي الي الثيد المزواوي

 جامعح القاهزج -
 مجلح كليح ث عشز الميالدييهدور الثياسوح في حزوب المسلميه ضذ الفزوج في القزويه الثاوي عشز والثال،

 اآلداب جامعح المىصىرج.
 (  691 – 492م /  0290 – 0195" األعياد الدينية عند الصميبيين في المشرق اإلسالمي  ، " )ىـ 
  م" 526" سفارة البابا يوحنا األول إلى القسطنطينية عام. 
 0199ىــ / 583-492لصميبية تحكيم بحث بعنوان " ىيئة فرسان القديس لعاز في مممكة بيت المقدس ا-

 2104م"  وضع : د. فؤاد الدويكات ، لمنشرفي مجمة جامعة الشارقة لمعموم االجتماعية،0087
  تحكيم بحث بعنوان " دور المرأة المقدسية في خدمة عموم الحديث في العصرين األيوبي والممموكي" د. فؤاد

 عبدالرحيم الدويكات، جامعة طيبة.
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  2104والسبكيين في العصر الممموكي"، المجمس العممي، جامعة أم القري، تحكيم كتاب " دمشق  
  :بي في عيد : العالقات السياسية بين اإلمبراطورية البيزنطية والغرب األورو ىشام عمي أبوالنجاتحكيم بحث

  جامعة كفر الشيخ. -م(، مجمة الدراسات اإلنسانية واألدبية، كمية اآلداب969-935نقفور فوكاس)
 ... فحص عدد من الرسائل العممية بغرض التعيينات وغيره 

 
 ثانيـاا: الخبرات اإلدارية والقيادية:

م  0996-0994اإلشراف عمي قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية حينما كنت مدرسا  -0
 نذاك.آفي القسم  ة التدريسأقدم عضو ىيئ بصفتي

 0994رئيس لجنة تزويد مكتبة الكمية بكتب المكتبة المركزية بجامعة اإلسكندرية ضمن عممية تطويرىا  -2
  .م 0995 –

  2100م ، و  2112 – 0999م، و من 0998 – 0997مقرر لجنة المكتبات بالكمية  -3
حتى  2111اب دمنيور من يوليو بآدتولي رئاسة مجمس قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية  -4

 و ما يترتب عميو من أنشطة إدارية و عممية و اجتماعية و ثقافية متعددة. ،2100نوفمبر  31
 . 2119حتى  2112الدراسات العميا من عضو لجنة  -5
تولي اإلشراف عمى سيمنار قسم التاريخ العممي )ديوان التاريخ( وحمقاتو الثمانية في كل عام دراسي  -6

ومناقشة ، ، ومن ثم اإلشراف عمى نشاطّي : إلقاء األبحاث والندوات العممية  2119 من أكتوبر  ً بداية
 خطط الماجستير والدكتوراة لطالب الدراسات العميا.

عضو مجمس تأديب الطالب المشكل ضمن أعمال االمتحان في الفصل الدراسي الثاني  -7
2101/2100. 

 . 2100بارك( العامة عضو لجنة تطوير الئحة مكتبة دمنيور )م -8
 حتى حينو. 2100ديسمبر  0تولي وكالة الكمية لشؤون التعميم والطالب منذ  -9

 :الدورات القيادية
 م. 0994من كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، مارس  ،إعداد المعمم الجامعي "" الحصول عمى دورة  -0
تبة طو حسين، مكتبة في مك ،برنامج إبصار الناطق()الحصول عمي دورة في الحاسب اآللي  -2

 م. 2114اإلسكندرية عام 
ضمن المشروع الذي ينظمو مركز  ،الحصول عمي ثمانية دورات في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -3

 سكندرية لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس و القيادات، و ىي: جامعة اإل
 م 04/02/2114إلى  00من           L3اتخاذ القرار و حل المشكالت  -أ

 م 22/3/2115إلى  09من          P3إدارة الوقت و ضغوط العمل  –ب 
 م 28/3/2115إلى  26من            L5لجامعات باالجوانب المالية  –ج 
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 م 00/4/2115إلى  9من           L4الجوانب القانونية بالجامعات  –د 
 م 2115/ 27/4إلى  23من                     P2الميارات اإلدارية -ىـ 
 م 21/6/2115إلى  08من                P4أخالقيات و آداب المينة  –و 
  2117/مايو /  24الي  22من                  R5ادارة البحث العممي   -ز 
  2117/ يونيو /  7الي  5من                      T 5تقييم التدريس    -ح

لجودة بالكمية بالمشاركة في كافة نشاطات الجودة وأعماليا من الحصول عمى إفادة من وحدة ضمان ا  - 4     
 خالل :

 بصفتي عضًوا في معيار الدراسات العميا. QAAP2)أ( مشروع إنشاء نظام داخمي لمجودة 
 .2119/2101)ب( حضور ست ندوات خاصة بالجودة في عامّي 

 . 2119/2101)ج( حضور أربعة عشرة ورشة عمل خاصة بالجودة في عامّي 
 :والتدريسية األنشطة اإلدارية

 م. 0994/0995االنتداب لمتدريس بكمية التربية فرع دمنيور لمعام الدراسي  -0
إعداد كتاب دراسي تحت عنوان: " نصوص تاريخية بمغة أجنبية )إسالمي( "، مقرر عمي الفرقة الثالثة  -2

 م. 0997، بقسم التاريخ بالكمية
كمية التربية لمبنات  ،، الرئاسة العامة لتعميم البناتاإلعارة إلي المممكة العربية السعودية -3

 م. 0998/0999بالباحة، عام 
فضال عن  ر فرع العصور الوسطي،تولي فتح باب الدراسة أمام طالب الدراسات العميا تمييدي ماجستي -4

 ذ العام الدراسي التسجيل لدرجتي الماجستير و الدكتوراه في فرعى التاريخ الوسيط و اإلسالمي،بقسم التاريخ من
 حتى حينو.م.  2110/  2111

بحوثو في دورية اإلنسانيات،  ونشر، بآداب دمنيورتولي اإلشراف عمى المشروع البحثي لقسم التاريخ و اآلثار  -5
عبر العصور ".مع و عالقاتو بجيرانو  م.، تحت عنوان: " إقميم غرب الدلتا 2113، عام 04عدد خاص رقم 

 المشاركة ببحث فيو
في بيان  04العضو رقم )عضو منتخب في المجنة العممية المنبثقة عن جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية  -6

 تنظيم وحضور عديد من المؤتمرات و الندوات، ومنيا:بحيث شرفت  ،تشكيل المجنة(
   ، عضوا منظما.م.2113أكتوبر  ،المشاركة في مؤتمر طو حسين
 ، عضوا منظما.م.2114ر نوفمب ،المشاركة في مؤتمر يحي حقي

عمى طالب دبموم التربية الخاصة، كمية التربية،  جامعة لمفئات الخاصة إلقاء محاضرتين في تكنولوجيا التعميم  -7
 .2114/2115و  2113/2114في العامين الدراسيين  ،(فرع دمنيور)اإلسكندرية 

يمًا لمـ أ.د/ محمود سعيد عمران، إصدار دار الكتاب التذكارى " بحوث في تاريخ العصور الوسطي "،تكر  إعداد -8
م.، ويضم عشرة بحوث لتالميذ سيادتو، وقد ضمنتو بحث : "استرداد صالح  2114جامعية، اإلسكندرية، لالمعرفة ا

 ىـ.، ونتائجو."  566م. / 0071الدين أيمة من الصميبيين عام 
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 2115يخ العصور الوسطي " ،)دمنيور ،إصدار كتاب يضم ثالثة من أبحاثي تحت عنوان :"بحوث فى تار – 9
 م.( مادة دراسية لمطالب .

 اإلشراف عمى الموقع االلكتروني الخاص بالقسم وجانب مما يدور فيو من تواصل عبره. -01
اإلشراف عمى الكورسات التي تقدميا : السيدة " إيمان الخالوي " المدرس المساعد لمطالب في مواد العصور  -00

 (.2118/2101التواصل معيم إلكترونًيا ، )الوسطى ومتابعة 
 م . 2101اإلشراف عمى وضع الالئحة الدراسية لطالب الميسانس بالقسم  – 02
 اإلشراف عمى وضع الئحة التعميم المفتوح بالقسم والمأمول فتحو بالكمية . -03
فاعميات سيمنار  ن إلبراىيمي في العصور الوسطى " ، ضمالمشاركة بإلقاء بحث موضوع : " الحرم ا – 04

 ( .2119/2101)ديوان التاريخ( ، الحمقة السادسة )
، )ماجستير ودكتوراه( في فرعي التاريخ الحديث  2101فتح الدراسة لطالب الدراسات العميا بدايةً  من  – 05

 والقديم بنظام الساعات المعتمدة بالقسم.
 (2100صور الوسطى " ، )دمنيور ، وضع كتاب دراسي تحت عنوان : " في حضارة أوروبا الع – 06
 
 
 
 
 
 


