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 اللغات 

 اللغة مستوي التحدث  مستوي الكتابة  مستوي القراءة 

 اإلنجليزية  متوسط  متوسط  متوسط 

 الفرنسية  متوسط  متوسط  متوسط 

 االيطالية متوسط  متوسط  متوسط 

 

 قسم العلوم االجتماعية(  –)جامعة دمنهور   البيانات الوظيفية
 

 التاريخ المسمى الوظيفي 

 2010/ 5حتى   2/2005من  معيد 

 2013/ 6حتى   2010/  5من مدرس مساعد 

 7/2013من  مدرس

 المؤهل العلمي  •

 

 المؤهالت العلمية  

الحصول  تاريخ  التقدير 
 عليه

 اسم الجامعة اسم المؤهل  مجال التخصص 



وفق    منح الدرجة
)الساعدت   نظام 

المعتمدة( مع  
التوصية بطبع  

الرسالة 
وترجمتها للغة  

 االنجليزية 

2013 
تاريخ وحضارة اوربا  
 فى العصور الوسطى 

 االسكندرية  دكتوراه 

ممتاز مع  
التوصية بطبع  

 الرسالة
2010 

تاريخ وحضارة اوربا  
 فى العصور الوسطى 

 االسكندرية  ماجستير 

 

 

 الدورات التدريبية 

 1 اسم الدورة  االمتحانات ونظم تقويم الطالب

م 2010   التاريخ  

  جهة التدريب  مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة دمنهور( 

 2 اسم الدورة  اخالقيات البحث العلمى  

م 2012   التاريخ  

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة دمنهور( 

 3 اسم الدورة  النشر الدولى لالبحاث العلمية 

م 2012   التاريخ  

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة دمنهور( 

 4 اسم الدورة  معايير الجودة فى العملية التعليمية 

م 2012   التاريخ  

   التدريس)جامعة دمنهور( مركز تدريب هيئة 

 5 اسم الدورة  معايير البحث العلمى 

م 2012   التاريخ  

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة دمنهور( 

 6 اسم الدورة  مهارات العرض الفعال 

م 2012   التاريخ  

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة دمنهور( 

 

الدورة اسم  الساعات المعتمدة   7 

م 2007  التاريخ  

  مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية(  

الدورة اسم  مهارات االتصال الفعال   

 8 التاريخ  2007



   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية( 

 اسم الدورة  مهارات التفكير 
9 

 التاريخ  2007

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية( 

 
 

االتصال الفعال مهارات  الدورة اسم    10 

م 2007  التاريخ  

  مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية(  

 اسم الدورة  الشئون المالية  

م 2007  11 التاريخ         

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية( 

 اسم الدورة  اساليب البحث العلمى 
12 

م 2007  التاريخ  

   هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية( مركز تدريب 

 
 

 13 اسم الدورة  التدريس الفعال 

م 2006   التاريخ  

   مركز تدريب هيئة التدريس)جامعة اإلسكندرية( 

 
 

 ورش العمل : 

الورشة اسم  التعلم االلكترونى) تصميم مقرر الكترونى(   1 

م 2013ديسمبر   8-12  التاريخ  
 

باالسكندرية جامعة سينجور   الجهة 

الورشة اسم  نشر ثقافة معايير الجودة   2 

م 2010/ 1  التاريخ  
 

 الجهة مركز التدريب الزراعى بدمنهور 
 

 
 
 
 

 
 

 عنوان رسالة الماجستير : 

 م  1219-117دور وليم مارشال في تاريخ انجلترا                

           "The role of William Marshal in history of England 
1170-1219 A.D "                                                 



تحت إشراف  :  أ.د محمود سعيد عمران ) أستاذ العصور الوسطى بقسم التاريخ 

 ة واإلسالمية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ( . واآلثار المصري 

 لجنة المناقشة: أ.د عبد الغنى محمود عبد العاطى عميد كلية اآلداب جامعة المنصورة 

أ.د على احمد محمد السيد رئيس قسم التاريخ واآلثار المصرية                       

متاز مع التوصية بنشر  واإلسالمية بكلية اآلداب بدمنهور منحت الدرجة بتقدير : م

 وطبع الرسالة على نفقة الدولة وتبادلها مع الجامعات المصرية "  

 

   عنوان الدكتوراه:

 م1284-1204ين والالتينطسالونيك بين البيزن           

Thessalonike between Byzantines and Latin1204-
1284A.D. 

ر الوسطى بقسم التاريخ تحت إشراف  :  أ.د محمود سعيد عمران ) أستاذ العصو

 واآلثار المصرية واإلسالمية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ( . 

 لجنة المناقشة: أ.د عبد الغنى محمود عبد العاطى عميد كلية اآلداب جامعة المنصورة 

أ.د على احمد محمد السيد رئيس قسم التاريخ واآلثار المصرية                       

واإلسالمية بكلية اآلداب بدمنهور منحت الدرجة بتقدير : منحت درجة الدكتوراه مع 

التوصية بترجمة ونشر وطبع الرسالة على نفقة الدولة وتبادلها مع الجامعات 

 المصرية "  

). 
 


