
 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية

 

 االسم محمد رشاد جبر محمد المقدم

 الكلية  اآلداب

 القسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

 الدرجة الوظيفية مدرس التاريخ القديم 

 النوع ذكر

م 1/6/1811  
البحيرة -أبوحمص   

 تاريخ الميالد

 مكان الميالد 

 الجنسية مصري

البحيرة                                                       –أبوحمص  –باغوص   العنوان الحالي 

 الحالة االجتماعية متزوج

Elmokadem.mohammed@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 الموقع 

 تليفون العمل 0453282286

 تليفون المنزل 0452566276

محمولال 01022434445-01090923724   

 الفاكس 
 

 اللغات

 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 اإلنجليزية جيدجدا جيدجدا جيدجدا
 

 المؤهالت العلمية 

 
 التقدير

 

تاريخ 
الحصول 
 عليه

 اسم الجامعة اسم المؤهل مجال التخصص

 
 جيدجدا  

م  9008  
 قسممممممممم التمممممممماريخ واآلثممممممممار
المصممممممممممرية واإلسممممممممممالمية 

         ()شعبة عامة

حاصل على  
 ليسانس اآلداب

جامعمممممممممة  -كليمممممممممة اآلداب 
راإلسكندرية فرع دمنهو  



 بتقدير مرضي مع التوصية
ن والنشر والتبادل بيبالطبع 

م9012 الجامعات على نفقة الجامعة.  
العالقات الخارجية لمملكة 

 أورارتو.
نظام  -ماجستير

 الساعات المعتمدة
جامعمممممممممة  -كليمممممممممة اآلداب 

        اإلسكندرية 

 بتقدير مرضي مع التوصية
ن بالطبع والنشر والتبادل بي

 2016م الجامعات على نفقة الجامعة
 التاريخ السياسي للممالك
قة الحيثية الحديثة في منط

 الفرات

نظام  -دكتوراه
 الساعات المعتمدة

جامعمممممممممة  -كليمممممممممة اآلداب 
 دمنهور        

 

 الندوات وورش العمل

 ورش العمل :

اآللية للكنترول.                                                                    األعمال  الورشةاسم    1 

م.21/21/1122  التاريخ 
 

 الجهة 

الورشةاسم    9 

 التاريخ 
 

 الجهة 
 

 الدورات التدريبية

.دورة اللغة العربية بتقدير ممتاز    1  اسم الدورة 

م.6/8/1122إلى  6/7/1122   التاريخ 

 9 اسم الدورة                                                                         .أساليب البحث العلمي 

م                                                                        1122نوفمبر  2-1   التاريخ 

                                                                         AUEPT   2  اسم الدورة       دورة 

م.1121فبراير    التاريخ 

.أخالقيات البحث العلمي  4 اسم الدورة 

م.1121أغسطس  12-21   التاريخ 

 5 اسم الدورة مهارات العرض الفعال

  التاريخ                                                    م.                      1121يوليو  26-27

.معايير الجودة في العملية التدريسية  6 اسم الدورة 

م.1121سبتمبر 1-2   التاريخ 

  UN 11035053  برقم   (ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي   )    7 اسم الدورة  

م1121سبتمبر  21 , بتقدير ممتاز. تاريخال     



 1 اسم الدورة نظام الساعات المعتمدة.

م.1121ديسمبر  5-6   التاريخ 

 8 اسم الدورة مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة.

م.1122مارس  21-22   التاريخ 

.إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث  10 اسم الدورة 

م.1125إبريل  11-12   التاريخ 

في العملية التعليمية.معايير الجودة   11 اسم الدورة 

م.1122مايو  2-5   التاريخ 

 21 اسم الدورة التعليم األليكتروني

م.1126فبراير  21-22   التاريخ 

 22 اسم الدورة النشر الدولي للبحوث العلمية

م.1126أغسطس  21-22   التاريخ 

 22 اسم الدورة إدارة األزمات والكوارث.

.1126أغسطس  11-12   التاريخ 

   

   
 

 


