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عادل اسماعیل محمد ھالل/ الدكتور   

 مدرس تاریخ العصور الوسطى بآداب دمنھور

١٩٥٣ دیسمبر ١٦: تاریخ المیالد : بیانات شخصیة   

 - المنزل بالشارع المستجد بحرى سور مستشفى الصدر : محل السكن -
بدمنھورأمام كلیة التربیة   

:  البرید األلكترونى -   -  

٠١٠٦٣١١١٩٠٦:   تلیفون :  - adel.hilal@damanhour.edu.eg/ -  
-  

 الشھادات الدراسیة : -
 - تقدیر جیدجدا-١٩٧٦ یونیھ - لیسانس اآلداب من قسم التاریخ جامعة األسكندریة

١٩٨٣ یونیھ -  التاریخ اإلسالمى-ألمریكیة بالقاھرة الماجستیر من الجامعة ا- -  

 – التاریخ الوسیط -  اشراف مشترك مع جامعة كییل بألمانیا-  جامعة الزقازیق- الدكتوراة- -
. مرتبة الشرف األولى- ١٩٨٧أغسطس   

 الخبرات المھنیة : أعمل بالجامعة منذ ٣٦ عاما أى منذ ٢٧ مارس ١٩٧٧.

١٩٨٣ونیھ  ی١١معیدا بآداب الزقازیق حتى  -  - 

١٩٨٧ أكتوبر ١٤ مدرسا مساعدا حتى - -  

١٩٩٨ مدرسا بجامعة الزقازیق وحتى إنتقالى للعمل بآداب دمنھور فى أول أغسطس - -  

 ثم استقلت منذ - مدرسا بآداب دمنھور وحتى تاریخھ والتى كانت فرعا لجامعة األسكندریة- -
. لتصبح جزءا من فرع دمنھور٢٠١٠نھایة   

 الخبرات األجنبیة :

.الدراسة بالجامعة األمریكیة وبجامعة كییل األلمانیة مدة ستة سنوات ونصف - - 

 -  مالیزیا– العمل أستاذا مساعدا للتاریخ اإلسالمى بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بكوااللمبور - -
 وحتى یولیھ ١٩٨٩من یولیھ : حیث التدریس باللغة اإلنجلیزیة وذلك لمدة ست سنوات

١٩٩٥.  



امعة قطر كأستاذ مساعد للتاریخ اإلسالمى زائرا ومتعاقدا مدة ثالثة سنوات  التدریس بج- -
 ٢٠٠٨تمبر  مع تدریس مقرر الحضارة اإلسالمیة باللغة اإلنجلیزیة وذلك من سب-ونصف

 2012 وحتى نھایة ینایر

 بتدریس مقررات بمرحلة الماجستیر -٢٠١٣-٢٠١٢:  خالل العام الدراسى الحالى - أقوم- - -
فى التاریخ اإلسالمى واألوروبى الوسیط  باللغة اإلنجلیزیة فى برنامج التبادل الدولى مع 

. أیضا على البرنامج وأتولى اإلشراف العلمى. طالب اإلتحاد األوروبى  

 األبحاث والمؤتمرات الدولیة :

١٩٩٧نشور فى كتاب المؤتمر فى مایو بحث مقدم لجامعة فلورنسا عن اإلسالم وأوروبا  وم -  

 بحث مقدم لمؤتمر اإلسالم فى أفریقیا للجامعة العالمیة بكوااللمبور ومنشور بھا فى یولیھ - -
٢٠١١.  

٢٠١١بحث مقبول بمؤتمر جامعة برلین فى أكتوبر  -  

 الكتب المطبوعة :

.١٩٩٧ - دار عین بالقاھرة- العالقات بین المغول والغرب األوروبى -  

 مطبوع بجامعة الزقازیق عام -ھولت. م. ترجمة عن كتاب ب- وب الصلیبیةعصر الحر -
١٩٩٧.  

٢٠١٣-٢٠٠٨ - دمنھور-  موضوعات فى تاریخ أوروبا العصور الوسطى- -  

 الدورات التدریبیة :

أكثر من ثالثین ورشة عمل ودورة تدریبیة بجامعات مالیزیا وقطر عن كل مایتعلق بالتعلیم  -
مرفق ملف الورش التدریبیة ( كترونیة واإلشراف الطالبى الجامعى وطرق التدریس األل

)بجامعة قطر   
 اإلشراف على رسائل الماجستیر -

 شاركت فى اإلشراف على أكثر من عشر رسائل ماجستیر بآداب الزقازیق وبمعھد - -
رأفت . د. أ- قاسم عبده قاسم. د.الدراسات األسیویة بجامعة الزقازیق وبآداب دمنھور مع أ

.على السید. د. أ-الشیخ  

( والفرنسیة واأللمانیة والمالیزیة ) خریج الجامعة األمریكیة( اإلنجلیزیة :  اللغات األجنبیة  -
) ولكن جید فى النطق والفھم- بدرجة ضعیف للغات الثالثة األخیرة  

األبحاث الحالیة : بحث عن األقلیات المسلمة فى جنوب شرقى آسیا-  كنت قد سجلتھ للدكتوراة بمعھد 
.حوث والدراسات األسیویة بجامعة الزقازیقالب  

.٢٠١٣ مارس  - عادل ھالل. د / dr.adilhilal@gmail.com 


