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العنـــــــوان

الدائم :شقة رقم  -7الدور الثالث علوي 6 -شارع طلعت خلف مسجد نصر
الدين -أول الهرم -الجيزة.
المؤقت :محافظة المنيـا ــ مركز مطاي ــ مطاي البلد ــ شارع الجمهورية
المتفرع من امتداد الثورة.
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 -2المؤهالت األكاديمية:

*

دكتوراه فـــي اآلداب تاريـــخ حــديث ومعاصـــر كلية اآلداب – جــامعة المنيا 2011م فـي
مــوضوع ( التطور السياسي في يوغوسالفيا 1961-1939م) بتقدير مرتبة الشرف
األولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية
واألجنبية.

*

ماجســتير فـــي اآلداب تاريـخ حـــديث ومعاصــر كلية اآلداب – جامعة المنيا 2006م فــي
مـوضوع ( األوضاع السياسية فـي اليونان 1945ــ 1952م) بتقدير ممتاز مع التوصية
بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى.

*

تمهيدي ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر كلية اآلداب– جامعة المنيا عام 2003م
بتقدير جيد جدا.

* ليساااانآل اآلداب تااااريخ كلياااة اآلداب– جامعاااة المنياااا عاااام 2002م بتقااادير عاااام جياااد (األول
علي الدفعة).

 -3المواد التي قام بتدريسها :

*

التدريآل بقسم التاريخ بكليتي اآلداب و التربية  -جامعة المنيا في المواد اآلتية :
 .1تاريخ أوروبا الحديث.
 .2تاريخ أوروبا المعاصر.
 .3تاريخ مصر الحديث.
 .4تاريخ مصر المعاصر.
 .5تاريخ آسيا الحديث والمعاصر.
 .6منهج البحث التاريخي.
 .7علم الوثائق (أرشيفيات).
 .8نصوص ووثائق تاريخية بلغة أوربية.
 .9علم التاريخ منذ نشأته حتى العصر الحديث.
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*

التدريآل (تمهيدي ماجستير) بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة المنيا :
 -بحث تطبيقي.

*

التدريآل بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية والعلوم بالخرمة -جامعة الطائف المملكة
العربية السعودية للعام الجامعي 1439-1436هـ :
 -1تاريخ الدولة السعودية الحديث.
 -2تاريخ المملكة العربية السعودية .
 -3حقوق اإلنسان في اإلسالم.
 -4أصول الثقافة اإلسالمية.
 -5الثقافة اإلسالمية (المستوي األول).
 -6الثقافة اإلسالمية (المستوي الثاني).
 -7الثقافة اإلسالمية (المستوي الثالث).
 -8الثقافة اإلسالمية (المستوي الرابع).

*

التدريآل بقسم التاريخ كلية اآلداب  -جامعة السويآل -مصر للعام الجامعي 2019 -2018
في المواد اآلتية :
 .1تاريخ العرب المعاصر.
 .2تاريخ أوروبا المعاصر.
 .3تاريخ آسيا الحديث والمعاصر.

 -4المشاركة في اللقاءات العـلمية والمؤتمرات والندوات:
* شارك في تنظيم ندوة (المذكرات الشخصية والسير) المنعقدة بكلية اآلداب جامعة المنيا يومي
الثالثاء واألربعاء الموافق  17/16أبريل .2013

*

حضور المؤتمر االفتتاحي لمشروع " يـال نغير" محافظة المنيا برعاية جمعية رجال أعمال
أسيوط فرع محافظة المنيا يوم األحد الموافق .2013/10/27
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*

حضور مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة " العرب واكتشاف اآلخر " خالل الفترة من
 7-6نوفمبر 2013م.

*

حضور مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة " العالقات بين العرب ودول ووسط وجنوب
آسيا عبر العصور" خالل الفترة من  30-29أكتوبر 2014م.

*

حضور الندوة العلمية بعنوان "التأصيل الشرعي للمواطنة" يوم األحد الموافق
1437/5/12هـ بكلية التربية والعلوم بالخرمة – جامعة الطائف.

*

حضو ر ورشة عمل " مخرجات التعلم وطرق قياسها ومؤشرات تحققها" يومي األربعاء
والخميآل الموافق 1437/11/29-28هـ بجامعة الطائف.

*

حضور الندوة العلمية بعنوان "تطور شبكات االتصال عبر األجيال" يوم األثنين الموافق
1438/2/7هـ بكلية التربية والعلوم بالخرمة – جامعة الطائف.

*

إقام ة الندوة الخاصة بالجودة بعنوان " مفاهيم أساسية عن الجودة " بكلية التربية والعلوم
بالخرمة  -جامعة الطائف األثنين الموافق 1438/6/7هـ.

*

حضور الندوة العلمية بعنوان " ذكري حرب أكتوبر  " 1973بكلية اآلداب  -جامعة المنيا
يوم االثنين الموافق 2018/10/8م.

*

حضور مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة " المدن العربية عبر عصور التاريخ" خالل
الفترة من  29-28نوفمبر 2018م.

 -5الدورات الحاصل عليها:
* دورات في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريآل والقيادات (:)FLDC
 .1مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة في الفترة من  9-8ابريل . 2013
 .2العرض الفعال في الفترة من  23-22ابريل .2013
 .3إدارة الوقت واالجتماعات في الفترة من  24-23ديسمبر. 2013
 .4التخطيط االستراتيجي في الفترة من  9-8يناير.2014
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 .5معايير الجودة في العملية التدريسية في الفترة من 11-10نوفمبر .2014
 .6نظم االمتحانات وتقويم الطالب في الفترة من  10-9يوليه .2018
 .7أخالقيات البحث العلمي والنشر الدولي في الفترة من  19-18يوليه .2018

* مركز تكنولوجيا المعلومات  -جامعة المنيا :
 .1إنشاء مواقع إلكترونية شخصية في الفترة من  5-4يوليه .2018
 .2البحث في قواعد البيانات ،وإدارة المراجع العلمية في الفترة من 17-15
يوليه .2018
* دورات التقويم بمركز جامعة المنيا لتطوير نظم تقويم الطالب:
 -1دورة المفاهيم األساسية للتقويم والتقويم اإلنساني يومي .2015/2/18 -17
 -2دورة بنوك األسئلة يومي .2015/4/ 2-1
 -3دورة تحلياااال نتااااائج االمتحانااااات واألسااااالية اإلحصااااائية الالزمااااة للتحلياااال يااااومي
2015/5/7-6
* دورات أخري:
 دبلومه التنمية البشرية (المركز الكندي بالقاهرة). دبلومه التنمية البشرية (أكاديمية التميز للتدرية). -دورة في شبكة المعلومات االنترنت

()Internet

خالل الفترة من  2006/10/15إلي

 2006/10/17مركز الحاسة اآللي جامعة المنيا.
 دورة في البوربوينت ( )Power Pointيومي األثنين والثالثاء الموافق 1437 /6/27-26هـبكلية التربية والعلوم بالخرمة – جامعة الطائف.
 دورة في األكسيل ( )Excelيومي األثنين والثالثاء الموافق 1438 /2/22-21هـ بكلية التربيةوالعلوم بالخرمة – جامعة الطائف.
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 -6الجوائز والشهادات الحاصل عليها:

*

حاصل علي أحسن رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من الجمعية المصرية
للدراسات التاريخية لعام 2006م ( بناء علي ترشيح مجلآل كلية اآلداب -جامعة المنيا).

* شهادة خبرة من وحدة توكيد الجودة بكلية اآلداب – جامعة المنيا.
* شهادة خبرة من لجنة إدارة األزمات بكلية اآلداب  -جامعة المنيا.

*

شهادة التدرية الخاصة بالقيادات الطبيعية -مركز إعداد القادة -بمديرية الشباب والرياضة
محافظة المنيا في الفترة من 2000/2/ 24-18م.

*

شهادة تقديـر من كلية اآلداب – جـامعة المنيا لألول علي الدفعة -قسم التاريخ للعام الجامعي
2002م.

*

شهادة تقديـر من كلية اآلداب – جـامعة المنيا فـي المجال الثقافي للعام الجامعي -2001
2002م.

*

شهادة تقديـر لمدير وحدة الجودة من كلية التربية والعلوم بالخرمة  -جامعة الطائف.

*

شهادة شكر وتقديـر من قسم التاريخ كلية اآلداب  -جامعة المنيا للمشاركة في تنظيم "اليوم
الترفيهي" لقسم التاريخ والذي عقد يوم األحد 2018/12/16م.

-7الجمعيات العلمية المحلية والدولية المشارك فيها:
* عضو اتحاد المؤرخين العرب.
* عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

-8اإلشراف علي الرسائل العلمية:

*

العالقات السياسية األمريكية الصينية ( )1981-1969رسالة ماجستير كلية اآلداب– جامعة
المنيا.
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*

المشكالت االجتماعية واالقتصادية لمديرية البحيرة أمام البرلمان المصري()1952-1924
رسالة ماجستير كلية اآلداب– جامعة المنيا.

*

األوضاع السياسية في بلغاريا ( )1955 -1939رسالة دكتوراه -كلية اآلداب– جامعة المنيا.
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 -10المقاالت المنشورة في الصحف:
* للباحث مقاالت منشورة بجريدة األهرام المصرية.

 -11عضوية المجالآل واللجان:
أ -كلية اآلداب -جامعة المنيا:

*

عضو مجلآل قسم التاريخ.

*

عضو لجنة إدارة األزمات بالكلية.

*

رئيآل الجمعية التاريخية بقسم التاريخ.

*

منسق قسم التاريخ في وحدة توكيد الجودة.

*

عضو مشارك في سيمنار قسم التاريخ.

*

عضو في أسرة تحرير (مجلة التاريخ والمستقبل) التي تصدر عن قسم التاريخ كلية اآلداب –
جامعة المنيا.

*

أمين مجلآل قسم التاريخ منذ عام 2018م.

ب -عضوية المجالآل واللجان بكلية التربية والعلوم بالخرمة -جامعة الطائف للعام الجامعي -1436
1439هـ:
* عضو مجلس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 1439 -1436هـ .
* عضو لجنة شئون الطالب بالكلية 1437 -1436هـ.
* عضو لجنة االمتحانات بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 1437 -1436هـ.
* عضو لجنة الجودة والتطوير بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 1439 -1436هـ.
* مدير وحدة الجودة والتطوير بالكلية للعام الجامعي 1438-1437هـ.
* عضو لجنة األنشطة الطالبية بالكلية 1439 -1438هـ .
* عضو لجنة التطوير بالكلية 1439 -1438هـ .
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* عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بالقسم 1439 -1438هـ .

 -12الخبرات اللغوية والتكنولوجية:
* إجادة اللغة اإلنجليزية  -تم اجتياز (.)Toffle
* حاصل علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسة اآللي ).(ICDL
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