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يرة ـــــــــس                        

  ،،،،،،،،ةـــــــــــــــذاتي
  **معلومات شخصية ** 

  تيسير محمد محمد شادي  : االســــــــم ** 
جامعـة   -كليـة اآلداب   –مدرس التاريخ والحضارة اإلسـالمية  ** 

  .دمنهور
  أعزب : الحالة االجتماعية ** 
  ٠١٠١٣٤١٥٦٧٠: التليفـــــــــــون ** 
  dr-taysser@yahoo.com: البريد اإللكتروني ** 
  . بحيرة –دمنهور  –كلية اآلداب :  العنــــــــــــوان** 

  **الشهادات ** 
   دكتوراه بمرتبة الشرف األولي مع التوصية بطبع الرسـالة

علي نفقة الجامعة وتبادلهـا مـع الجامعـات األجنبيـة،     
 -٣٥٨إدارة األزمات في مصر الفاطمية ( وانـــــبعن

 .م٢٠١٤ -معة المنصورةجا) م١١٧١-٩٦٩/ ه٥٦٧
 مع التوصية بالطبع علـى نفقـة    ممتازبتقدير : ( ماجستير

  )الجامعة والتداول مع الجامعات األخرى 
مظاهر الفساد في مصر اإلسالمية في العصـر  : بعنـــوان

  )م١١٧١ – ٩٦٩/ هـ ٥٦٧ – ٣٥٨(الفاطمي 
 .م٢٠١١دمنهور جامعة 



  لمصـرية  بقسـم التـاريخ واآلثـار ا   : تمهيدي ماجستير
كليـة  " ممتاز " م بتقدير عام ٢٠٠٧نوفمبر  –واإلسالمية 

  اآلداب جامعة اإلسكندرية 
  قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية : ليسانس اآلداب

 –م بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشـرف  ٢٠٠٦مايو  –
 . فرع دمنهور –جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب 

  :الوظيفة الحالية
شـعبة التـاريخ    -بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالميةمدرس  .١

 .م٢٠١٤نوفمبر  ٢٦، ابتداء من ةاإلسالميوالحضارة 
، ةاإلسـالمي والحضارة شعبة التاريخ  –التاريخ مدرس مساعد بقسم  .٢

  م٢٠١٢ابتداء من ابريل 
، ةاإلسالميو الحضارة شعبة التاريخ  –تاريخ معيد  بقسم ال .٣

 .م٢٠٠٧ابتداء من مارس 
  **ة  يالدورات التدريب** 

     اجتياز دورة دراسة النص التراثـي بمعهـد المخطوطـات
 .م٢٠١٥/ ١٠/ ٢٢-١٨العربية بالقاهرة في الفترة من 

 مركز تنمية أعضاء  -اجتياز دورة إدارة األزمات والكوارث
 .م٢٠١٤-اإلسكندرية -هيئة التدريس

  يـة  مركـز تنم  -اجتياز دورة إدارة الوقت و االجتماعـات
 .م٢٠١٤-اإلسكندرية -أعضاء هيئة التدريس

 مركز تنمية أعضاء  -اجتياز دورة تنظيم المؤتمرات العلمية
 .م٢٠١٤-اإلسكندرية -هيئة التدريس



 مركز تنمية أعضاء هيئـة   -اجتياز دورة اإلدارة الجامعية
 .م٢٠١٤-دمنهور -التدريس

 مركـز تنميـة    -تنمية مهارات اللغة العربية :اجتياز دورة
  .م٢٠١٢-جامعة دمنهور *رات أعضاء هيئة التدريسقد

 مركز تنميـة   -النشر الدولي للبحوث العلمية:اجتياز دورة
  .م٢٠١٢-جامعة دمنهور *قدرات اعضاء هيئة التدريس

 مركز تنمية قـدرات   –مهارات العرض الفعال :اجتياز دورة
  .م٢٠١١-جامعة دمنهور *اعضاء هيئة التدريس

 مركز تنمية قـدرات   -بحث العلميأخالقيات ال:اجتياز دورة
  .م٢٠١١-جامعة دمنهور *اعضاء هيئة التدريس

 ي حاصل على الرخص الدولية لقياده الحاسب اآلل(ICDL)  
 (EGY0021286) ٢٠٠٨سبتمبر

  مركز تنميـة قـدرات    –اجتياز دورة مناهج البحث العلمي
  م٢٠٠٨ -جامعة دمنهور *اعضاء هيئة التدريس

 مركز تنمية قدرات أعضاء  -فعال اجتياز دورة التدريس ال
  . م ٢٠٠٧ -جامعة دمنهور *هيئة التدريس

  مركـز تنميـة قـدرات     –اجتياز دورة الساعات المعتمدة
 . م ٢٠٠٧ -جامعة دمنهور *أعضاء هيئة التدريس

  واللجان ةمييكاداأل ةنشطاأل
   التـابع لمعـايير الجـودة     رئيس معيـار الجهـاز اإلداري

 .م٢٠١٦ واالعتماد بالكلية لسنة
  رئيس معيار الطالب والخريجون المنبثق من وحدة ضمان

 .م٢٠١٥الجودة واالعتماد بالكلية 



  صاحب مقترح إنشاء وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية
 .م٢٠١٤والالئحة الخاصة بها وآليات للتعامل معها، 

    المدير التنفيذي لوحدة إدارة األزمات والكـوارث بالكليـة
 .م٢٠١٤/٢٠١٥

 
 م بصـفتي  ٢٠١٥ضو لجنة البيئة والمشاركة االجتماعية ع

 .مدير تنفيذي لوحدة إدارة األزمات والطوارئ بالكلية
 التوعية والتثقيف( عضو الفريق التنفيذي لقافلة المقريزي (

 .م٢٠١٥بالقسم المدرجة تحت اسم قافلة المقريزي
  م٢٠١٤عضو مجلس إدارة الجودة بالكلية لعام. 
 م٢٠١٥دة بقسم التاريخ لعام المنسق العام للجو. 
  لجنة الجهاز اإلداري التابع لمعايير الجودة واالعتماد عضو

 .م١٠١٤  -١٠١٠بالكلية لسنة 
  م٢٠٠٩عضو في لجنه سير االمتحانات بالكلية لعام. 
   المشاركة في أعمال الكنتروالت واختبارات كادر المعلمـين

  .م٢٠٠٩لعام 
 يئه التدريس التابع عضو لجنه االستبيان الخاص بأعضاء ه

 .٢٠٠٩للجنة الجودة بالكلية لعام 
 ةعضو الجمعية المصرية للمتغيرات البيئي.  

  :األنشطة التدريبية
  

 I.T.O.T (Trainers International(حاصلة علـى دبلـوم    -
Training Of     من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.  



كاديمية الكندية للتـدريب  حاصل على دبلوم الصحة النفسية من األ -
 .واالستشارات

 :مدرب دولي محترف ومعتمد من  -
 األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات  
 مركز الديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة القاهرة  
  والعلوم السياسية جامعة القاهرة االقتصادكلية  
 المركز الدولي للتحكيم والوثاقة والملكية الفكرية 
 ورجامعة دمنه 
     حاصل على الدبلومة المهنية للتحكيم فـي المنازعـات المدنيـة

 والتجارية
 قيد اسمي ضمن جدول محكمي الغرفة التجارية 
 ت على تصريح وقد حصل زميل منظمة التحكيم الدولي ببروكسيل

في المنازعـات المدنيـة    ، والعمل كمحكمممارسة مهنة التحكيم
و فردى ملتزما في كل ، وإدارة عمليات التحكيم على نحوالتجارية

للوائح الداخليـة  األحوال بالقواعد القانونية لمسؤولية المحكم وا
وقد تم اعتماد الدبلومة المهنية للتحكـيم مـن    .للغرفة التجارية
 :الجهات اآلتية

 جامعة القاهرة 
    الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم والمنظمة العربيـة لحمايـة

 حقوق الملكية الفكرية 
 لسويسري للتحكيم ، إتحاد التحكيم الـدولي ببروكسـيل   اإلتحاد ا

 )منظمة دولية(
  وعضو االتحاد السويسري للتحكيم 



  وعضو االتحاد العالمي للقضاة 
    حاصل على الدبلومة المهنية للتحكيم من مركز التحكـيم األفـرو

 أسيوي
 مستشار تحكيم تاريخي.  

 :ورش العمل
  م٢٠٠٧آداب دمنهور / ورشة عمل عن ثقافة الجودة 
  آداب دمنهـور   اإلستراتيجيةورشة عمل عن كيفية وضع الخطة

 م٢٠٠٩
  م  ٢٠٠٩ يونيه  ٩ورشة عمل عن مفهوم التخطيط االستراتيجي

 اداب دمنهور
    ٥التقويم الذاتي للكلية في ضوء معـايير الجـودة واالعتمـاد-

 م٢٠٠٩
    ٦التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسـات التعلـيم العـالي-

 م٢٠٠٩
 م٢٠٠٩-١٢كية الفكرية وحقوق التأليف والنشرحقوق المل 
 م٢٠١٠-٢اإلرشاد االكاديمي 
 م٢٠٠٩-٦التخطيط االستراتيجي 
 م٢٠٠٩-٩إدارة الجودة الشاملة 
 م٢٠٠٩-٩نشر ثقافة الجودة 
 م٢٠١٠-٢توصيف البرامج والمقرارات 
 م٢٠١٠-٤توزيع أعباء العمل علي االدارات 
 م٢٠١٠-٤ربط الحافز باالنتاج 
 م٢٠١٠-٥ ليل البيئيعرض نتائج التح 



  م٢٠١٠-٥المؤسسات التعليمية في ظل ثقافة الجودة 
 م٢٠١٠-٥توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
 م٢٠١٠- ٧إدارة الجودة الشاملة 
 م٢٠١٠-٨إعداد الخطة التنفيذية 
 م٢٠١٠-١٠نشر ثقافة الجودة الشاملة .  

  
  **  واألبحاث العلمية المؤتمرات والندوات** 

 االجتماعيـة   للدراسـات المجلة الدولية ي نشر بحث دولي ف
و  )الواليات المتحدة األمريكيـة ( األمريكي سالتابعة للكونجر

البحث نشر في  المجلد السادس، العدد الثاني ، مسلسل عدد 
عبـر المواقـع   باإلضافة علي نشره  م،٢٠١٦،  فبراير ٥٧

 .االكترونية المعروفة عالميا
  تمر الدولي السابع المنعقد المشاركة ببحث في فعاليات المؤ

م ، في المجلة التونسـية  ٢٠١٤في ديسمبر ) تونس(بباجة 
المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية التابعة للمركـز  

 .التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمية
  في فعاليات المؤتمر الدولي الرابـع عشـر   ببحث المشاركة

ماعيـة المنعقـد باإلمـارات    للعلوم اإلنسانية والعلـوم االجت 
 .م٢٠١٦/ ٢/ ٢٣-٢٢المتحدة العربية في الفترة من 

    المشاركة في فعاليات مؤتمر العرب والبحر عبـر عصـور
قر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة خالل الفتـرة  مب) التاريخ

 .م٢٠١٥/ ١٢/ ٢٠ -١٩من 



   ــدوة ــي ن ــاركة ف ــتقبل( المش ــر المس ــوطن: مص . ال
 .م٢٠١٥كتبة مصر العامة لعامبم) المواطنة.الوطنية

   االشتراك في المؤتمر الدولي السادس بعنوان دور العلمـاء
بكليـة اآلداب  -المسلمين في خدمـة الحضـارة اإلنسـانية    

 –جامعة قنـاة السـويس    -والعلوم اإلنسانية باإلسماعيلية 
 .بالتعاون مع كلية التربية األساسية جامعة بابل العراق 

 محمـد  / الدكتور  األستاذلمنظمة لندوة المشاركة في اللجنة ا
مـارس   ٢٨باإلسـكندرية   اآلدابكليـة   –بيومي مهـران  

  م٢٠٠٩
  حضور مؤتمر كلية اآلداب باإلسكندرية في ذكري األستاذ الدكتور /

                                             .م ٢٠٠٨سعد زغلول 
  :المشاركة المجتمعية والندوات                   

 و الذي  لقافلة التاريخية لقسم التاريخاالشتراك في فعاليات ا
ينظمها قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة دمنهور، والنـدوة  

. المواطنـة . الوطنيـة  . الوطن: مصر المستقبل: بعنوان 
وقـد  . محمد سلطان محافظ البحيـرة / تحت رعاية األستاذ

 –مصـر األرض  ( تمت المشاركة بموضوع يحمل عنوان 
/ ٧/ ٨وذلك في يوم األربعاء الموافـق  ) التاريخ -الشعب
 .م٢٠١٥

 قسـم التـاريخ بكليـة     مقرر الصالون الثقافي الذي ينظمه
ضمن فعاليات قافلة المقريزي الذي  اآلداب جامعة دمنهور،

مصـر فـي بيتهـا    ( ينظمها القسم وكانت أولـي حلقاتـه  
  .سيد فليفل. د. مع الضيف ا) اإلفريقي



  **تقد ير شهادات ال** 
       شهادة تقدير كليـة اآلداب بـدمنهور للتميـز العلمـي والثقـافي

واالخالقي والحصول علـى المركـز األول علـى دفعتهـا لعـام      
  م٢٠٠٢/٢٠٠٣

   للتميـز العلمـي والثقـافي     –شهادة تقدير كلية اآلداب بـدمنهور
واألخالقي والحصول علـى المركـز األول علـى دفعتهـا لعـام      

  . م  ٢٠٠٣/٢٠٠٤
 للتميـز العلمـي والثقـافي     –تقدير كلية اآلداب بـدمنهور   شهادة

واألخالقي والحصول علـى المركـز األول علـى دفعتهـا لعـام      
 م٢٠٠٤/٢٠٠٥

  للتميز العلمي والثقافي واألخالقـي   –شهادة تقدير اآلداب بدمنهور
 .م ٢٠٠٥/٢٠٠٦والحصول على المركز األول على دفعتها لعام 

  
  

 


