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تبرٌخ  -أضتبر يطبعذ انٕظٍفخ

 انعصٕر انٕضطً.

 ظايؼح ديُٕٓر. -كهٍح انرزتٍح انجٓخ

 انتبرٌخ. انتخصص  االجتًبعٍخانعهٕو  انمطى 

تبرٌخ  -أضتبر يطبعذ انذرجخ 

 انعصٕر انٕضطً.

 و.84/2/2241 تبرٌخ انذرجخ 

 و.41/2/2227 اضتالو انعًم  و26/1/2227 تبرٌخ انتعٍٍٍ 

 ا:المؤىالت العمميةوالشيادات الحاصل عميي- 
 انتخصص انذلٍك انعبوانتخصص  انكهٍخ / انجبيعخ  انتمذٌر تبرٌخّ انًــــؤْـــــم و

  .نٍطبَص آداة 4
 جٍذ. و.4627

 

كهٍخ اَداة جبيعخ 

 .انًُصٕرح

 -------- .لطى انتبرٌخ

 .نٍطبَص آداة 2
كهٍخ اَداة جبيعخ  جٍذ جذا   و.4669

 .انًُصٕرح

لطى انذراضبد 

 انٍَٕبٍَخ ٔانالتٍٍُخ

------------- 

 .تًٍٓذي يبجطتٍر 8
جبيعخ كهٍخ اَداة  َبجح. و.4626

 .انًُصٕرح

تبرٌخ انعصٕر  انتبرٌخ

 انٕضطً.

  اَداةيبجطتٍر فً  1

كهٍخ اَداة جبيعخ  يًتبز. و.4669

 .انًُصٕرح

تبرٌخ انعصٕر  انتبرٌخ.

انٕضطً. )دٔنخ 

 ثٍسَطٍخ(.

 اَداة.فً  دكتٕر 1

يرتجخ انشرف  و.2221

 األٔنً.

كهٍخ اَداة جبيعخ 

 .انًُصٕرح

تبرٌخ انعصٕر  انتبرٌخ.

انٕضطً. )دٔنخ 

 ثٍسَطٍخ(.

 : عناوين الرسائل- 
 .و4422 -212دراضخ فً ضٍبضخ ثٍسَطخ انشًبنٍخ  -انجشُبق ٔانجٍسَطٌٍٕ يبجطتٍر 

  

 السيرة الذاتية
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 .و4118 -4222يًهكخ انًجر ٔعاللتٓب ثبإليجراطٕرٌخ انجٍسَطٍخ  دكتٕراِ

 : البيانات الوظيفية- 
 تبرٌخ انمرار  رلى انمرار اعتجبرا يٍ انٕظٍفخ  و

 و.22/7/2227 4441 و2227/ 26/1 يذرش تبرٌخ انعصٕر انٕضطً 4

2 
أضتبر يطبعذ تبرٌخ انعصٕر 

 انٕضطً

 و22/6/2241 291 و84/2/2241

8 ------------------------------ --------------- -------------- -------------------------------- 

1     

1     

9     

7     

 

  االدارية واإلشرافية:الوظائف- 
 تبرٌخخ  رلى انمرار  اعتجبرا يٍ  انٕظٍفخ  و

    ال ٌٕجذ. 4

2     

8     

1     

1     

9     

  :النشاط المينى- 
 تبرٌخخ  رلى انمرار  اعتجبرا يٍ  انٕظٍفخ  و

    ال ٌٕجذ 4

2     

8     

  :الجوائز- 
 تبرٌخخ  رلى انمرار  اعتجبرا يٍ  انٕظٍفخ  و

    ال ٌٕجذ. 4

2     

8     

   : المؤتمرات والمقاءات العمميةوالمحاضرات وورش العمل- 
 انتبرٌخ عُٕاٌ انًؤتًر  و

4 
انًؤذًز انذٔنً انزاتغ ػٍ انشؼٕب انزػٌٕح فً انظٕٓب األٔراطٍح فً انؼصٕر انٕططً ٔانذي انًشاركح فً 

  .تذٔنح انًعز تانرؼأٌ يغ انًزكش انصمافً انًعزي تانماْزج Szegedَظًرّ ظايؼح طعذ 

21-82 

ٌُبٌر 
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 و 2244

2 
 Szegadانًشاركح فً يؤذًز انٍٕو انٕاحذ انذخ َظًرّ كهٍح اَداب تذيُٕٓر، تًشاركح أطاذذج يٍ ظايؼح طعذ 

  تذٔنح انًعز ذحد ػُٕاٌ ) األَا ٔاَخز(.
يبرش  6

 و2241

 و.2241 انًٕطى انصمافً انذي ٌُظًّ انًزكش انصمافً نذٔنح انًعز تانماْزج. انًشاركح تٕرلح تحصٍح فً  8

4 
و، انرذٌٍٔ فً يصز: انرارٌخً، انكُظً، 126-482انًؤذًز انذٔنً انصاًَ نرارٌخ يصز فً انؼصز انًظٍحً 

 ظايؼح ػٍٍ شًض. -انذي َظًرّ كهٍح اَداب .انٕشائمً، ٔانشٓاداخ األشزٌح
يبٌٕ  1-7

 .و2241

5 
)انكراتح انرارٌخٍح ػٍ يصز  ظايؼح انًُصٕرج -نكهٍح اَداب انًؤذًز اإللهًًٍ األٔل نمظى انرارٌخانًشاركح فً 

 (.ػثز انؼصٕر

تزٌم إ 2 -3

 .و4161

6 

، ذحد تانماْزج ٔاإلٌطانً فً انًعهض األػهى نهصمافحتٍٍ انعاَثٍٍ انًصزي األٔل ًشرزن انًؤذًز انانًشاركح فً 

، ضًٍ يشزٔع " ذارٌخ صُاػح Peace Building Conference between East and West"ػُٕاٌ "

 انظالو" يغ انعاَة اإلٌطانً يًصالً فً 

Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Storia dell'Europa mediterranea) 

أكرٕتز 

 و4161

7 
انصاًَ تٍٍ انعاَثٍٍ انًصزي ٔاإلٌطانً انذي ػمذ فً رٔيا، ضًٍ يشزٔع " ذارٌخ صُاػح ًشرزن انًؤذًز ان

 .Peace Building Conference between East and West"انظالو" ذحد ػُٕاٌ "

دٌظًثز  62

 و4162

2 

فً  وكمية التربية جامعة دمنهور( ي والتكنولوجياممأكاديمية البحث الع)رئٍض انفزٌك انثحصً انًصزي 

تذٔنح انًعز ًٌٔصهٓا )يؼٓذ  University of Szegedانًشزٔع انثحصً انعذٌذ تانرؼأٌ يغ ظايؼح طعذ 

، ٔانًشزٔع ذحد ػُٕاٌ )انؼاللاخ تٍٍ يصز ٔانًعز فً (ASRT-VERITASنهذراطاخ انرارٌخٍح  "فيرتاس"

 و.4162 -4168انؼصز انحذٌس( ٔطٕف ٌُفذ انًشزٔع خالل ػايً 

4168-

 و.4162

6 
و، انهماء األٔل شٓز 4168/4162انًشاركح فً انًٕطى انصمافً نهعًؼٍح انًصزٌح نهذراطاخ انرارٌخٍح نًٕطى 

 .و"1-2أكرٕتز، تثحس ذحد ػُٕاٌ" رئٍض انذٔأٌٍ فً انؼصز انثٍشَطً انثاكز، انمزٌٔ 

 أكرٕتز 

 و.4162

  :  الدورات التدريبية- 
 إنى   -انفترح يٍ انًركس  انجرَبيج  و

4 
. َظبو انطبعبد انًعتًذح يركس تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ  

جبيعخ انًُصٕرح. -انتذرٌص  
 و.2241ٌٍَٕخ  6-42

2 
يركس تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ  يشرٔعبد انجحٕث انتُبفطٍخ انًحهٍخ ٔانعبنًٍخ

جبيعخ انًُصٕرح. -انتذرٌص  
 و.2241ٌٕنٍٕ  9-7

8 
انًبنٍخ ٔانمبٍََٕخ فً األعًبل انجبيعٍخانجٕاَت  يركس تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ  

جبيعخ انًُصٕرح. -انتذرٌص  
 و.2241ٌٕنٍٕ  48-41

1 
يركس تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ  اإلدارح انجبيعٍخ

 جبيعخ انًُصٕرح. -انتذرٌص
 و.2241ٌٕنٍٕ  22-21

1 

.يعبٌٍر انجٕدح فً انعًهٍخ انتعهًٍٍخ لذراد أعضبء ٍْئخ يركس تًٍُخ  

جبيعخ  -انتذرٌص ٔانمٍبداد

 ديُٕٓر

 و.2241ٌٍَّٕ  28-21

9 

يركس تًٍُخ لذراد أعضبء ٍْئخ  انُشر انذٔنً نهجحٕث انعهًٍخ

جبيعخ  -انتذرٌص ٔانمٍبداد

 ديُٕٓر

 و.2227دٌطًجر  1-9

 

  :  األبحاث العممية 
 االشتران انعذد تبرٌخ انُشر جٓخ انُشر اضى انجحج
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-244انفارطً فً إلهٍى السٌما "انحزب انالسٌح  -انثٍشَطًانصزاع 

 و".214

يعهح كهٍح اَداب ظايؼح 

 .انًُصٕرج

أغظطض 

 و.4112
  4/ض26

األٔضاع االظرًاػٍح ٔااللرصادٌح نهفالحٍٍ انزٔص فً ػصز رٔطٍا 

 .و(6642-814انكٍٍفٍح )

حٕنٍح انرارٌخ اإلطاليً 

تآداب ػٍٍ   ٔانٕطٍط

 شًض

4166-

4164 

انًعهذ 

 انظاتغ
 

Cumans and Russians (1055-1240). 

Chronica: Annual 

of the Institute of 

History. 

2011 
Vol. 

11 
 

حرى َٓاٌح ػصز  انٕضغ انمإًََ نهٍٕٓد فً اإليثزاطٕرٌح انثٍشَطٍحذطٕر 

 .: دراطح فً انًعًٕػح انمإٍََح نعظرٍٍُاٌو(212-242ظظرٍٍُاٌ )

كهٍح  اإلَظاٍَاخ، يعهح

 ظايؼح ديُٕٓر ،اَداب
  24 4162ٌُاٌز 

-2)انمزٌٔ  ػصز انرعٕال -فً انًصادر اإلطاليٍح األٔائم انًعزٌٌٕ

 دراطح يمارَح يغ انًصادر انغزتٍح. و(61-66ِ/2

تحٕز فً ذارٌخ 

انؼصٕر انٕططً: فً 

ذؤتٍٍ انؼانى انزاحم أد. 

 يحًٕد طؼٍذ ػًزاٌ.

  ------ و.4161

دراطح فً ػمٕد  :وEulogius (221-211) ٔنٕظٍٕصأأرشٍف أطزج 

 .انًالن كثارطثمح إٌعار انؼماراخ ن

 -حٕنٍح ٔلائغ ذارٌخٍح

يزكش انثحٕز 

 -ٔانذراطاخ انرارٌخٍح

كهٍح اَداب ظايؼح 

 انماْزج

انظاتغ 

 ٔانؼشزٌٔ

ٌٕنٍٕ 

 و.4162
 

 ".ذعارج انحًٍز فً يصز فً انؼصز انثٍشَطً "انمزٌ انزاتغ انًٍالدي

انًؤذًز اإللهًًٍ األٔل 

نمظى انرارٌخ )انكراتح 

انرارٌخٍح ػٍ يصز ػثز 

 -انؼصٕر، كهٍح اَداب

 ظايؼح انًُصٕرج

  .و4161 األٔل.

و: 6614سٌارج انظهطاٌ انظهعٕلً لهط أرطالٌ انصاًَ إنً انمظطُطٍٍُح ػاو 

 .انًمذياخ ٔانُرائط(

انؼاللاخ تٍٍ انشزق 

ٔانغزب، دراطاخ 

ٔطٍطح يرُٕػح، ػصٕر 

 .ٔيؼاصزج

  .2249 األٔل

The Conflict between the Seljuk Sultanate of Rum and 

the Empire of Trebizond on the southern shores of the 

Black Sea in the early 13
th

 century AD,” 

Studies in Peace-

building History 

Between East and 

West through the 

Middle Ages and 

Modern Era 

Second. 
Cairo, 

2019 
 

 و". 1-2رئٍض انذٔأٌٍ فً انؼصز انثٍشَطً انثاكز، انمزٌٔ 

 
    لٍذ انُشز.

دور العامل اإلستخباراتي في هزيمة البيزنطيين في معركة 
بحث تم إلقاؤه في سمنار التاريخ م(. 1701منزكرت )

 عين شمساإلسالمي والوسيط الذي تنظمو كمية اآلداب جامعة 
  .م5102موسم عام 

    لٍذ انُشز.



 
 

 

 
 ب .ب ٔعبنًٍ  يحهٍ   ٔانتًٍسنكهٍخ انترثٍخ جبيعخ ديُٕٓر انرٌبدح : رؤية الكلية

 

نكهٍخ انترثٍخ جبيعخ ديُٕٓر انرٌبدح : رؤية الكلية نكهٍخ انترثٍخ جبيعخ ديُٕٓر انرٌبدح : رؤية الكلية

 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنيور  –البحيرة 

 العمل واالتجاىات العالمية. إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق* الكميةرسالة 
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 ادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية.تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والع *

  ٔحذِ ضًبٌ انجٕدح  

---------------------------------------------------------------- ----------    

  :  االيفاد 
 انفترح انًكبٌ تبرٌخ االٌفبد َٕع االٌفبد

    ال ٌٕجذ

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفترح  رلى انمرار ٔتبرٌخخ  انًكبٌ َٕع االجبزح 

    ال ٌٕجذ

    

    

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔنً انتٕفٍك ,,,

  


