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              جامعة قناة السویس  
  یة باالسماعیل والعلوم االنسانیةداباآلكلیة 

                  
  

  السیرة الذاتیة والنشاط العلمى والتطبیقى
  كسمحمد محمد محمد شر/ الدكتور    :       االســـم 

  .  المنیا -م  ١٧/٣/١٩٥٢   :       تاریخ المیالد
   .والحضارةالتاریخ   بقسم -المتفرغ  التاریخ الحدیث والمعاصرستاذأ:   الوظیفــة   

  . جامعة قناة السویس – باالسماعیلیة بكلیة االداب والعلوم االنسانیة                    
  .بكلیة التربیة ببورسعید م ٢٧/٩/١٩٩٤:        بالجامعةتاریخ التعیین

  م٣٠/١١/٢٠٠٦:  باالسماعیلیة دابآلتاریخ النقل الى كلیة ا
  . محافظة بورسعید– الزهور – منطقة عمرو بن العاص – ١٣ شقة -أ ١٢عمارة  :  المؤقتوانالعن

      ٠١٠٩١٦١٦٩٦٥ /  ٠١٢٢١٦١٩٦٩٨محمول  -  بورسعید٠٦٦٣٦٦٤٨١٧    : رقم الهاتف
   ٦١٦٨٦ مطاى البلد ـ مركز مطاى ـ محافظة المنیا ـ الرمز البریدى   :العنوان الدائم 

  . المنیا-مطاى  ٠٨٦٣٩٣٦٠٥١:   مكتب-٠٨٦٣٩٣٦٠٠٩ :منزل   :    رقم الهاتف
                  dr_sharks1952@yahoo.com : البرید االلكترونى

  :المؤهالت العلمیة
  .م بتقدیر عام جید ١٩٧٧ -لمنیا  جامعة ا- كلیة االداب -لیسانس اداب تاریخ  -
  .م  بتقدیر عام جید١٩٨٧ – جامعة المنیا -كلیة االداب " تاریخ "  تمهیدي الماجستیر -
-١٩٢٠ مـن  بنـك مـصر وشـركاته فـى ظـل إدارة طلعـت حـرب" تحت عنـوان  ماجستیر فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر-

  . بتقدیر عام جید جدا١٩٨٩ – جامعة المنیا - كلیة االداب - قسم التاریخ –م ١٩٤١
قـسم التـاریخ  –م ١٩٥٨-١٩٤٥العالقات المـصریة الـسوریة مـن "  تحت عنوان  دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر-
  .م بتقدیر عام  مرتبة الشرف االولي ١٩٩٣ – جامعة المنیا -كلیة االداب -

  -:النشاط العلمى داخل الجامعة : أوال 
  

 - :اآلتیةللمواد  ٢٠٠٦ الى ١٩٩٤من  ببورسعید التربیةالجتماعیة بكلیةالتدریس بقسم العلوم ا  -  أ

 تاریخ مصرالحدیث والمعاصر.  
 منهــج البحث التاریخي. 
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 منهــج البحث العلمي .  
 تاریخ أسیــا الحدیث. 

 تاریخ أفریقیـا الحدیث. 

 تاریخ العـرب الحدیث. 

 تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر. 

 نصوص تاریخیة بلغة أجنبیة 

 تاریـخ األمریـكتین. 

 تاریخ الفكر السیاسي. 

  
   للمواد      ٢٠٠٦ م حتى١٩٩٥عام من ة بقسم العلوم االجتماعیة  بكلیة التربیة باإلسماعیلیلتدریسانتداب ل –ب 

  -:اآلتیـــــــــــــة       
  تاریخ مصر الحدیث والعاصر. 

 منهج البحث التاریخي . 

 نصوص تاریخیة بلغة أجنبیة. 

  والمعاصرأوربا الحدیثتاریخ  . 

  السیاسيتاریخ الفكر.  
  :اآلتیـــــةللمواد  ٢٠١٠   حتى٢٠٠٣ من عاملتدریس بكلیة التربیة بالسویس انتداب ل –ج 

  تاریخ مصر الحدیث والمعاصر. 

  منهج البحث التاریخي. 

 تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر.  
  -:اآلتیةم للمادة ٢٠٠٥حتى ٢٠٠٢من عام ةعیلی بكلیة السیاحة والفنادق باإلسمالتدریسلانتداب  –د 

  تاریخ مصر الحدیث والمعاصر. 

  للمواد  م٢٠٠١حتى ١٩٩٩من  بقسم اإلعالم التربوي بكلیة التربیة النوعیة ببورسعید لتدریسل انتداب -هـ 
 -:اآلتیــــــــــة     

  تاریخ مصر الحدیث. 

  تاریخ العالم الحدیث. 

 م٢٠٠٦ من عام وكذلك بكلیة التربیة باإلسماعلیةسماعیلیة  والحضارة بكلیة اآلداب باإلالتدریس بقسم التاریخ - و
 -:حتى تاریخه المواد اآلتیة 

  تاریخ مصر الحدیث. 

  تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر. 

  وربا الحدیث أتاریخ. 
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  وربا المعاصر أتاریخ. 

 تاریخ الدولة العثمانیة. 

  تاریخ مصر العثمانیة. 

 لتاریخ الحدیث مصادر ا. 

  جنبیة أنصوص تاریخیة بلغة. 

 ٢٠١٥حتى ٢٠١١ من عام شرقة والقنطر–  العریش–بجامعة سیناء  انتداب للتدریس   - ز
 : اآلتیة للمادة
 تاریخ سیناء.  

 
  - :كلیة التربیة ببورسعید اإلشراف علي الرسائل العلمیة ب: ثانیا 

فعالیــة المــدخل " بعنــوان _  فــایزة محمــود محمــد إبــراهیم /اإلشــراف علــي رســالة الماجــستیر المقدمــة مــن الطالبــة 
 الخــامس الـصف فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة علـي التحــصیل وتنمیـة بعـض المكونـات الوجدانیـة لتالمیـذ يالبیئـ

  ٠ م ١٧/٥/٢٠٠١ حتى تاریخ المنح في ١٣/٤/١٩٩٨: من تاریخ التسجیل في" االبتدائي 
  

    :اآلداب باإلسماعیلیة میة بكلیة اإلشراف علي الرسائل العل : ثالثا
  -:الماجستیر 

  ا بین الحربین العالمیتینالسیاسة الخارجیة الیطالی:  بعنوان حمزة على إمام حمد نها 

 .م١٩٣٩ -١٩١٩     

 م١٩٦٣-١٩٢٢ الحیاة المصریة فيحمد عبود ودورة محمد أ: بعنوان   الغریب محمداحمد. 

  علـى الحیـاة وأثرهـا) ١٩٦٩ -١٩٥٢مدینة زلیـتن نموذجـا ( افظة مصراته  محفيالزراعة  : معومه الهاديولید 
 .االجتماعیة واالقتصادیة 

  ١٩٥٨ -١٩٠٩ علـــى التربیــة والتعلــیم فـــى العــراق خـــالل الفتــرة مـــن وأثرهــا الـــصحافة :رائــد ســـعدون مــصطفى 
  .أنموذجامحافظة النجف 

  م١٧٤٩-١٦٣٨لعراقیة  سیاسة الدولة العثمانیة تجاه العشائر ا:فراس شمخى جبار. 

 م١٩٩١-١٩٥٠ الحیاة المصریة فيعثمان احمد عثمان ودورة  : شروق اشرف حسن. 

 م١٩٤٣-١٩١١ أثر االحتالل االیطالي على الحیاة الثقافیة في لیبیا :حنان عبد السالم أمحمد عامر 

 ٢٠٠١ -١٩٧٢الدور السیاسي ألحمد عصمت عبد المجید فى مصر     : عبد الرءوف جاب اهللا أحمد . 

  وأثره تجاه دول مجلس التعاون ١٩٩١-١٩٨١ التطور االقتصادي فى الكویت :مشارى سلیمان عبد الرازق 
 . سیاسیا الخلیجي
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  -:الدكتوراه 
 م١٩٩١ –م ١٩٦١  ٕالعراق والسعــودیة وایران تجـــاه سیـاسـة الكـویت الخـارجیـة :  بعنوانطارق عبد الوهاب. 

 نبیةجألافي ضوء الوثائق م ١٩٧٥-١٩٦٣  في العراقالقضیة الكردیة:  سمر فضال عبد الحمید . 

  دراسة وثائقیة١٩٤٨ -١٩٣١  ةالصهیونی) رغون األ(یتسل إمنظمة : جلهوم أبوسامى . 

 وعبـــد – يفــي الحیـــاة المــصریة محمــد فرغلــ المــصریون ودورهــم الرأســـمالیون: احمــد محمــد الغریــب 
 . ١٩٦١ -١٩٤٥ أنموذجا رجیلة أبو اللطیف

  م١٩٧٦ -١٩٧٠ الفترة من فيجامعة الدول العربیة وقضیة فلسطین : محمود شاكر حسین جندى   
  

  : العلمیة األطروحات مناقشة -:رابعا 
 كلیـة - كلیـة اآلداب باإلسـماعیلیة كـال مـنفـي)  دكتـوراه –ماجستیر ( العدید من الرسائل العلمیة مناقشة 
 كلیــــة – بالزقــــازیق األســــیویة للدراســــات العــــالي والمعهــــد –یــــة  بالمنوفاآلداب وكلیــــة – بالزقــــازیق اآلداب

  . كلیة اآلداب بطنطا- كلیة اآلداب بدمیاط– كلیة التجارة باإلسماعیلیة –السیاحة والفنادق باإلسماعیلیة 
  

  :   أهم المؤتمرات والندوات التي تم المشاركة فیها- : خامسا
 .م كمحاور١٩٩٤نوفمبر" ین العرب واالستعمار الصراع ب" ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .١

 .م كمحاور١٩٩٥نوفمبر" اإلطار التاریخي للحركة الصلیبیة " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٢

                    رواد الحركــــــــــة" نــــــــــدوة المنتــــــــــدى الفكــــــــــري بكلیــــــــــة التربیــــــــــة ببورســــــــــعید بنــــــــــادي المــــــــــسرح ببورســــــــــعید بعنــــــــــوان  .٣
 . م ١٩٩٥ دیسمبر٢٣" الرئیس محمد نجیب " رة بعنوان إلقاء محاض" الوطنیة 

ــــــــــة لمركــــــــــز دراســــــــــات المــــــــــستقبل جامعــــــــــة أســــــــــیوط بعنــــــــــوان  .٤ ــــــــــاریخ والمــــــــــستقبل " النــــــــــدوة الدولی ــــــــــدس الت   "الق
 .م كمحاور١٩٩٦        أكتوبر

 .م١٩٩٦نوفمبر" إقلیم الخلیج علي مر عصور التاریخ " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٥

   بعنوان - جامعة القاهرة – كلیة اآلداب –بحوث والدراسات التاریخیة ندوة مركز ال .٦
 دراســــــة تحلیلیــــــة للقــــــرارات                      –مــــــصادر تــــــاریخ القــــــدس " ، ورقــــــة عمــــــل بعنــــــوان " مـــــصادر تــــــاریخ القــــــدس " 

  .م ١٩٩٧مارس" الدولیة بشأن مدینة القدس 
 .م كمحاور١٩٩٧نوفمبر"  وعالقتها بالمشرق بالد المغرب" ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٧

  بحث ألقى بالندوة بعنوان          " أضواء علي مصادر تاریخ العرب " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٨
  .م ١٩٩٨نوفمبر" قرارات جامعة الدول العربیة كمصدر من مصادر تاریخ العرب        "

   جامعة حلوان بعنوان-التنمیة التكنولوجیة المؤتمر القومي األول لمركز بحوث ووحدات  .٩
دور المرأة المصریة في التنشئة السیاسیة في ظل                                 " بحث بعنوان " مصر وتحدیات القرن القادم         " 

  .م١٩٩٩مایو"         النظام الدیموقراطي المصري 



   

 ٥

                           م١٩٩٩نـــــــــوفمبر"  عبـــــــــر عـــــــــصور التـــــــــاریخ اأوروبـــــــــ و العــــــــرب" نــــــــدوة اتحـــــــــاد المـــــــــؤرخین العـــــــــرب بعنـــــــــوان  .١٠
 . كمحاور

"     طــرق التجـــارة العالمیـــة عبــر العـــالم العربـــي علــي مـــر العـــصور " نــدوة اتحـــاد المــؤرخین العـــرب بعنـــوان  .١١
فـــي الـــصراع دراســـة لمـــضیق هرمـــز ودوره "( األهمیـــة الـــسیاسیة واالســـتراتیجیة للمـــضایق العربیـــة " بحـــث بعنـــوان 

  . م ٢٠٠٠ نوفمبر-) العربي البرتغالي في النصف األول من القرن السادس عشر 
  المراكز الثقافیة والعلمیة في العالم العربي عبر العصور      " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .١٢

 .م كمحاور٢٠٠١         نوفمبر

البــــردي والمخطوطـــات العربیــــة فــــي  " بعنــــوان نـــدوة معهــــد البحــــوث والدراســـات اإلفریقیــــة جامعــــة القـــاهرة  .١٣
 .م كمحاور٢٠٠١دیسمبر" إفریقیا 

الحــــضارة اإلســــالمیة فــــي العـــصور الوســــطي ودورهــــا فــــي بنــــاء " نـــدوة اتحــــاد المــــؤرخین العــــرب بعنـــوان  .١٤
 .م كمحاور٢٠٠٢نوفمبر" الحضارة العالمیة 

وم اإلنـــسانیة وتحـــدیث المجتمــــع العلــــ"  جامعـــة المنیـــا بعنـــوان -المـــؤتمر العلمـــي الـــسنوي بكلیــــة اآلداب  .١٥
 .م كمحاور٢٠٠٣إبریل١٥: ١٤في الفترة من" المصري 

البحر األحمر عبر العـالم العربـي علـي مـر عـصور التـاریخ أكتـوبر " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .١٦
  الشركة العزبزیة المصریة للبحریة التجاریة، في عهد " م، بحث بعنوان ٢٠٠٣

  . سة في التاریخ االقتصادي المصريدرا"        إسماعیل
 ٕالدورة التدریبیة الكتشاف واعداد وتنشئة الشباب المشاركین الجدد بمكاتب شباب المستقبل .١٧

  في الفترة من" إلقاء محاضرات في التنشئة السیاسیة "             على مستوى إقلیم القناة وسیناء 
  .م٢٠٠٣دیسمبر١١ -٨            

دراســات فــي " تحــاد االثــاریین العــرب بقاعــة المــؤتمرات الكبــرى بجامعــة القــاهرة بعنــوان المــؤتمر الــسابع ال .١٨
  .م كمحاور٢٠٠٤أكتوبر" أثار الوطن العربي 

 العالقــــات" المــــؤتمر العلمــــي الــــسنوي لقــــسم الدراســــات االجتماعیــــة بكلیــــة التربیــــة باإلســــماعیلیة بعنــــوان  .١٩
  .م  كمحاور ٢٠٠٤نوفمبر ٢٣: بتاریخ لوسطي والحدیثةلحضاریة بین الشرق اإلسالمي والغرب في العصور اا
  فــي الفتــرة مــن " العــالم العربــي فــي الكتابــات التاریخیــة المعاصــرة  " نــدوة اتحــاد المــؤرخین العــرب بعنــوان .٢٠

  .م كمحاور٢٠٠٤ نوفمبر ٢٥-٢٤
                   هــــــااألفریقیــــــة تطورالمجتمعــــــات "  القــــــاهرة بعنــــــوان والدراســــــات اإلفریقیــــــة جامعــــــةنـــــدوة معهــــــد البحــــــوث  .٢١

 .م كمحاور٢٠٠٥ مایو١٩ـ ١٨" التاریخي ودورها الحضاري حتى مطلع القرن الحادي والعشرین 

التعلـــیم باللغــة العربیــة فـــي " المــؤتمر الــدولي الرابــع لمعهـــد الدراســات التربویــة ـ جامعــة القــاهرة بعنــوان  .٢٢
  .كمحاورم ٢٠٠٥ یولیو ٧ -٥في الفترة من " مجتمع المعرفة 

ــ .٢٣ نــوفمبر ١٣-١٢فــي الفتــرة مــن " العــالم العربــي وتحــدیات العــصر " دوة اتحــاد المــؤرخین العــرب بعنــوانن
 .م كمحاور٢٠٠٥



   

 ٦

-٢٠٠٥للعــام الجــامعي " الموســم الثقـافي" النـدوة األولــى لكلیـة التربیــة ببورســعید ـ جامعــة قنـاة الــسویس  .٢٤
 . كمحاور.م٢٠٠٦ إبریل ١١" الذكرى الثالثة للغزو العراقي  " بعنوان م٢٠٠٦

فــي ) " التــاریخ االقتــصادي(تــاریخ الــوطن العربــي عبــر العــصور  " نــدوة اتحــاد المــؤرخین العــرب بعنــوان .٢٥
  .م كمحاور٢٠٠٦نوفمبر ١٣-١٢الفترة من 

فــي ) " التــاریخ االجتمــاعي(تــاریخ الــوطن العربــي عبــر العــصور  " نــدوة اتحــاد المــؤرخین العــرب بعنــوان  .٢٦
  .م كمحاور٢٠٠٧نوفمبر  ٨-٧الفترة من 

 فـي"  الواقـع والمـأمول العربـي الـوطن فـيالتعلـیم عـن بعـد "  لكلیة التربیة ببورسعید بعنـوان األولالمؤتمر  .٢٧
    .م كمحاور٢٠٠٨ ینایر ٢٧-٢٦الفترة من 

فــي الفتــرة ) " الثقــافيالتــاریخ (تــاریخ الــوطن العربــي عبــر العــصور  " نــدوة اتحــاد المــؤرخین العــرب بعنــوان .٢٨
  .م كمحاور٢٠٠٨ نوفمبر ١٣-١٢ من

 قنـاة جامعـة- باإلسـماعیلیةبكلیـة اآلداب والعلـوم اإلنـسانیة المؤتمر الدولي األول لقسم التاریخ والحضارة  .٢٩
 .م كمحاور٢٠٠٨ نوفمبر ١٩-١٧في الفترة من " قناة السویس الحاضر والمستقبل "  بعنوان السویس

فـي الفتـرة ) " الوفـود والـسفارات(الوطن العربـي عبـر العـصور تاریخ  " ندوة اتحاد المؤرخین العرب بعنوان .٣٠
  .م كمحاور٢٠٠٩ نوفمبر ٨-٧من 

 دیــسمبر ١ – نــوفمبر ٣٠ الفتــرة مـن فــي" القـدس عــصور التـاریخ " نـدوة اتحــاد المـؤرخین العــرب بعنــوان  .٣١
 .م كمحاور٢٠١٠

 قنـاة جامعـة- باإلسـماعیلیةنـسانیة بكلیة اآلداب والعلـوم اإلوالحضارة  لقسم التاریخ الدولي الثانيالمؤتمر  .٣٢
 .م كمحاور٢٠١٠ دیسمبر ٢١-٢٠في الفترة من " قناة السویس والمتغیرات العالمیة " بعنوان  السویس

 بكلیـة اآلداب والعلـوم - والحضارة باالشتراك مع قـسم اللغـة الفرنـسیة الثالث لقسم التاریخالمؤتمر الدولي  .٣٣
 فـي الفتـرة مـن "العـصور العالقات المصریة الفرنسیة عبر " السویس بعنوان  قناة جامعة-باإلسماعیلیة اإلنسانیة 

 .م كمحاور٢٠١١ ابریل ١٣-١٢

ــــوم اإلنــــسانیة باإلســــماعیلیة   .٣٤ ــــة اآلداب والعل ــــدولي األول لقــــسم االجتمــــاع بكلی ــــاة -المــــؤتمر ال جامعــــة قن
 .م كمحاور٢٠١١ مایو ٢٠-١٩في الفترة من " العولمة " السویس بعنوان 

    ٨-٧من  الفترة في  التاریخرعبر عصوالعربیة المرأة " اتحاد المؤرخین العرب بعنوان مؤتمر  .٣٥
 .كمحاورم ٢٠١١نوفمبر 

 بكلیـة اآلداب والعلـوم - والحـضارة باالشـتراك مـع قـسم اللغـة الـصینیة الرابع لقسم التـاریخالمؤتمر الدولي  .٣٦
 فـي الفتـرة  "التـاریخ والحـضارةقـات المـصریة الـصینیة العال" جامعة قناة السویس بعنوان -اإلنسانیة باإلسماعیلیة 

 .م كمحاور٢٠١٢مارس  ١٤-١٣من 

في الفترة " التاریخ الحربي " تاریخ الوطن العربي عبر العصور " مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٣٧
 .م كمحاور٢٠١١    نوفمبر ٨-٧من 



   

 ٧

-اآلداب والعلـــوم اإلنـــسانیة باإلســــماعیلیة  بكلیــــة - والحـــضارة الخـــامس لقــــسم التـــاریخالمـــؤتمر الـــدولي  .٣٨
م كمنــسق ٢٠١٣ مــارس ١٣-١١ فــي الفتــرة مــن " "العــرب والتــرك عبــر العــصور" جامعــة قنــاة الــسویس بعنــوان 

 .عام للمؤتمر

    نوفمبر ٧-٦في الفترة من " العرب واكتشاف األخر " مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٣٩
 .م كمحاور٢٠١٣

جامعـة - بكلیة اآلداب والعلوم اإلنـسانیة باإلسـماعیلیة - والحضارة السادس لقسم التاریخالمؤتمر الدولي  .٤٠
دور علمـــاء "  العـــراق  بعنـــوان - جامعـــة بابـــل – مـــصر باالشـــتراك مـــع  كلیـــة التربیـــة األساســـیة –قنـــاة الـــسویس 

 .مؤتمرم كمقر عام لل٢٠١٣ مارس ١٣-١١ في الفترة من "المسلمین فى خدمة الحضارة اإلنسانیة 

" العالقات بین العرب ودول وسط وجنوب آسیا عبر العصور " مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٤١
 .م كمحاور٢٠١٤ر نوفمب    ٣٠-٢٩في الفترة من 

 دیسمبر    ٣-٢في الفترة من "  عبر العصور العرب والبحر" مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٤٢
 .م كمحاور٢٠١٥

    ٢٩- ٢٨في الفترة من "  عبر العصور واإلدارةنظم الحكم " ؤرخین العرب بعنوان مؤتمر اتحاد الم .٤٣
 .م كمحاور٢٠١٦دیسمبر 

    ١٤-١٣في الفترة من "  ومواجهة التحدیات العربيالوطن " مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٤٤
 .م كمحاور٢٠١٧دیسمبر 

    ٢٩-٢٨في الفترة من  "  عبر عصور التاریخالمدن العربیة" مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب بعنوان  .٤٥
 .م كمحاور٢٠١٨ر نوفمب

 
  -:م ٦٢٠٠م حتى ١٩٩٤ منذ التعیین كلیة التربیة ببورسعید تطویر العمل الجامعي ب-  :سادسا

 عضو مجلس قسم العلوم االجتماعیة. 

 عضو مجلس الكلیة. 

 عضو لجنة شئون البیئة. 

  ٠عضو لجنة المكتبة 

 ٠یم الطالب عضو لجنة شئون التعل 

  ٠عضو لجنة الدراسات العلیا 

 عضو لجنة الكنترول وأعمال االمتحانات للفرق المختلفة. 

  عدیدةرائد لبعض األسر لسنوات. 

 والحوار قسم العلوم االجتماعیة بالكلیة بإلقاء بعض البحوث والمناقشة ریمناالمشاركة في س.  

 حضورا ومناقشةثبحوالمشاركة في المنتدى الفكري بالكلیة بإلقاء بعض ال . 

 ومناقشةا رة في المواسم الثقافیة بالكلیة حضو المشارك.  
  



   

 ٨

عـــام  منـــذ االداب والعلـــوم اإلنـــسانیة باإلســـماعیلیة  تطـــویر العمـــل الجـــامعي بكلیـــة - :ســـابعا
  - :تاریخهحتى م ٢٠٠٦

  والحضارةالتاریخ عضو مجلس قسم. 

 عضو لجنة شئون البیئة. 

  ٠عضو لجنة المكتبة 

 ٠ة شئون التعلیم الطالب عضو لجن 

  ٠عضو لجنة الدراسات العلیا 

 عضو لجنة الكنترول وأعمال االمتحانات للفرق المختلفة. 

  
  :  أبحاث منشورة ومقبولة للنشر في مجالت علمیة -: ثامنا 

   م ١٩٩٨ نوفمبر –رة  القاه-  العرب ن ألقى في ندوة اتحاد المؤرخی–قرارات جامعة الدول العربیة كمصدر من مصادر تاریخ العرب  .١
 جامعـة حلـوان -  مجلة مركز بحوث ووحدات التنمیة التكنولوجیـة –دور المرأة المصریة في التنشئة السیاسیة في ظل النظام الدیمقراطي المصري  .٢

 ٠م ٢٠٠٠ مایو - 

 ألقـى بنـدوة اتحـاد المـؤرخین العـرب –تغـالي  دراسة لمضیق هرمز ودوره في الصراع العربي البر–األهمیة السیاسیة واالستراتیجیة للمضایق العربیة  .٣
 ٠م ٢٠٠٠ – القاهرة –

ــــسنوسي فـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــارتي إفریقیـــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــیا .٤ ـــــــــــا الـــــــــــــــــسنوسیة كمراكـــــــــــــــــز للمـــــــــــــــــد الـــــــــــــ    مجلـــــــــــــــــة كلیــــــــــــــــــة اآلداب  –الزوایــــــ
 ٠م٢٠٠٣ ینایر – المنیاجامعة 

 باإلسـكندریة،مجلـة كلیـة اآلداب " دي المـصريدراسة في التاریخ االقتـصا" الشركة العزیزیة المصریة للبحریة التجاریة في عهد إسماعیل _ ٥
  .م ٢٠٠٣أكتوبر 

القـاهرة _ المركز المـصري للدراسـات واألبحـاث _ دراسة تحلیلیة نقدیة ألهم مصادر تاریخ مصر االقتصادي في القرن التاسع عشر _ ٦
  .م٢٠٠٤_ 
  م ٢٠٠٥ أكتوبر – جامعة المنوفیة - اآلداب  مجلة كلیة –) م١٩١٤- ١٨٦٣( الفترة من في لمحافظة العریش العمراني التطور - ٧
 دراسـة فــي – ١٩٨٧ دیـسمبر ٨ متوسـطة وقـصیرة المـدى بـین االتحــاد الـسوفیتي والوالیـات المتحـدة األمریكیـة خ اتفاقیـة إزالـة الـصواری- ٨

  .م٢٠٠٦ یولیو -  جامعة المنیا –كلیة اآلداب _  مجلة التاریخ والمستقبل –العالقات الدولیة 
- ١٩١٤ (–البریطــاني العثمــاني فــي جــزر البحــر األحمــر وجنــوب غــرب الجزیــرة العربیــة خــالل الحــرب العالمیــة األولــى  الــصراع - ٩

  .م٢٠٠٦ أكتوبر – جامعة قناة السویس – مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة –) ١٩١٨
 مـارس – جامعة المنوفیـة - ة كلیة اآلداب  مجلـ ١٩٥٢ـ  ١٩١١المجلس البلدي لمدینة بورسعید ودوره في تطویر المدینة وتحدیثها_ ١٠

  .م٢٠٠٧
  .م٢٠٠٨  ینایر–جامعة قناة السویس ، مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة،١٩٨٢- ١٩١٧ سیناء في الحرف والصناعات - ١١

  



   

 ٩

  :   مؤلفات علمیه مشتركة- : تاسعا
 الناشر –  ١ ـج"م١٨٨٢ـ ١٥١٧"ى االحتالل البریطاني الحدیث منذ الفتح العثماني لمصر حترمصتاریخ دراسة في " االنكسار واالنتصار  .١

 .م١٩٩٧ – القاهرة –مكتبة زهراء الشرق 

 .م١٩٩٧ – القاهرة – الناشر مكتبة زهراء الشرق - كیف تكون معلما ناجحا في الدراسات االجتماعیة  .٢

  – الناشــــــــــــــــــر أوســــــــــــــــــكار للطباعــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــشر –أهمیــــــــــــــــــة وفاعلیــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدور المــــــــــــــــــصري فــــــــــــــــــي المنطقــــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــــة  .٣
 .م١٩٩٨لعریش ا

ــــــــــــــــــة  .٤ ــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــارة اإلفریقی ــــــــــــــــــدور المــــــــــــــــــصري ف ــــــــــــــــــة وفاعلیــــــــــــــــــة ال   – الناشــــــــــــــــــر أوســــــــــــــــــكار للطباعــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــشر –أهمی
 .م١٩٩٨ العریش 

 . م١٩٩٩ الناشر تیبسكو للطباعة والنشر بورسعید –دراسات في أسس الفكر التاریخي ومنهج البحث  .٥

 .م٢٠٠٣ – القاهرة –الناشر مكتبة زهراء الشرق  - تاریخ إفریقیا الحدیث  .٦

 .م٢٠٠٤ العریش –تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر ـ الناشر أوسكار للطباعة والنشر  .٧

 .م٢٠٠٨ العریش –تاریخ أوربا والمعاصر ـ الناشر أوسكار للطباعة والنشر  .٨

 .م٢٠٠٩فریندز للطباعة والنشر اإلسماعیلیة  الناشر –دراسات في مصادر التاریخ الحدیث  .٩

  
  -:لمجتمع    خدمة البیئة وا- :عاشرا
 ٠ م٢٠٠٦ حتى م١٩٩٦منذ عام  دالتدریس بالمركز الثقافي اإلسالمي ببور سعی 

 م٢٠٠٩حتى ١٩٩٥منذ عام ببورسعید  المشاركة في دورات برنامج تعلیم الكبار. 

  ٠  ندوات التوعیة للشباب بمدیریة الشباب والریاضة باإلسماعیلیةفيالمشاركة  

 المنیا – مطاىقصر ثقافة " قصور الثقافة المشاركة في ندوات الهیئة العامة ل."  

 ٍالمشاركة في ندوات التوعیة القومیة لشباب الحزب الوطني الدیم◌قراطي لمحافظة المنیا ٍ. 
 ٍالمشاركة في الندوات الثقافیة التي یقیمها مركز إعالم المنیا.  
 ٠یة المشاركة بصورة منتظمة في إذاعة شمال الصعید في المناسبات القومیةٍ والوطن 

 في المناسبات القومیة والوطنیة)القناة السابعة (المشاركة بصورة منتظمة في تلیفزیون شمال الصعید .  
  

  -: النشاط خارج الكلیة  - :الحادى عشر
 ٍعضو إتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة.   
 عضو اتحاد االثاریین العرب بالقاهرة .  
 عضو الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة. 

 لجمعیة المصریة للدراسات الفلسفیةعضو ا. 

 عضو مجلس إدارة المعهد العالي للسیاحة والفنادق بالعریش. 

 ٍعضو هیئة مكتب الحزب الوطني بمحافظة المنیا. 



   

 ١٠

 جامعة القاهرة–معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة –اإلفریقیة عضو جمعیة الدراسات اإلنسانیة والبیئة.  

  محافظة المنیا–مطاى عضو بنادي األدب بقصر ثقافة . 

  ٠نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة تنمیة المجتمع بمطاى ـ محافظة المنیـــــا  
  

FLDP(  (دورات تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بالجامعة الثاني عشر 
 م ١٢/٢٠٠٤ / ٣٢:م إلى ١٢/٢٠٠٤/ ٢١:  دورة تنمیة مهارات رعایة الشباب في الفترة من. 

 .م ٢٠٠٥ /٤ / ٢٠: م إلى ١٨/٤/٢٠٠٥: قیات المهنة في الفترة من دورة أخال .٢

 م ٢٠٠٥ /٥/ ١٠:   م إلى ٥/٢٠٠٥ / ٧:  دورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت في الفترة من  .٣

 .م ٦/٦/٢٠٠٦: م إلى ٥/٦/٢٠٠٦  :دورة توكید الجودة واالعتماد في الفترة من .٤

 .م ١٣/٦/٢٠٠٦: م إلى ١٢/٦/٢٠٠٦  :دورة الساعات المعتمدة في الفترة من .٥

 .م ٢٧/٦/٢٠٠٦: م إلى ٢٦/٦/٢٠٠٦  :دورة التعلم مدى الحیاة في الفترة من .٦

 .م ١٣/٧/٢٠٠٦ : إلىم ١٠/٧/٢٠٠٦: البحث العلمي في الفترة من أسالیب دورة  .٧

 .م٢٧/١٢/٢٠٠٦:م إلى ٢٥/١٢/٢٠٠٦:دورة استخدام التكنولوجیا في التدریس في الفترة من  .٨

.م٢٠/٣/٢٠٠٧:م إلى ١٨/٣/٢٠٠٧:في الفترة من ات الحدیثة في التدریس دورة االتجاه .٩  
    

           بما فیه           المقر      
                                               شركس  محمدمحمد/ د.   أ

                                             یعتمــــــــــــــد،،،،
  عمید الكلیة                                                                               

                ) عادل السعدنى/ د .أ(                                                                           

  
  م٢٠١٩ أبریل ٤   :فيتحریرا  


