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 :المؤهالت األكاديمية -2
 

فـي  م 2011 ياامعة المنــج –كلية اآلداب  ـرـديث ومعاصـخ حــــتاريـاآلداب  فـــيدكتوراه  *

م( بتقدير مرتبة الشرف 1961-1939) التطور السياسي في يوغوسالفيا  مــوضوع

األولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية 

 واألجنبية.

ـي فـم 2006 جامعة المنيا –كلية اآلداب  معاصــرتاريـخ حـــديث واآلداب  ماجســتير فـــي *

بتقدير ممتاز مع التوصية  م(1952ــ 1945) األوضاع السياسية فـي اليونان  وضوعـم

 .بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى

م 2003 عام جامعة المنيا –كلية اآلداب تمهيدي ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر *

 .بتقدير جيد جدا  

)األول م بتقااادير عاااام جياااد 2002م عاااا جامعاااة المنياااا –كلياااة اآلداب تااااريخليساااانآل اآلداب  *

 علي الدفعة(. 

 : مواد التي قام بتدريسهاال -3

  : في المواد اآلتية جامعة المنيا -و التربية  اآلداب تيكليبالتاريخ  بقسمالتدريآل   *

 .تاريخ أوروبا الحديث .1

 المعاصر.   تاريخ أوروبا   .2

 .تاريخ مصر الحديث .3

 المعاصر. مصر  تاريخ .4

 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر. .5

 منهج البحث التاريخي. .6

 علم الوثائق )أرشيفيات(. .7

 نصوص ووثائق تاريخية بلغة أوربية.  .8

 علم التاريخ منذ نشأته حتى العصر الحديث. .9
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  :  جامعة المنيا اآلداب ةكليبالتاريخ  بقسم)تمهيدي ماجستير( التدريآل   *

 بحث تطبيقي. -      

طائف المملكة جامعة ال -العلوم بالخرمةوالتربية  ةكليب الدراسات اإلسالمية بقسمالتدريآل   *

 : هـ1439-1436للعام الجامعي  العربية السعودية

 تاريخ الدولة السعودية الحديث. -1

 تاريخ المملكة العربية السعودية . -2

 حقوق اإلنسان في اإلسالم. -3

 أصول الثقافة اإلسالمية.  -4

 مية )المستوي األول(.الثقافة اإلسال -5

 الثقافة اإلسالمية )المستوي الثاني(. -6

 الثقافة اإلسالمية )المستوي الثالث(. -7

 الثقافة اإلسالمية )المستوي الرابع(.   -8

 2019 -2018للعام الجامعي  مصر -سويآلجامعة ال -اآلداب  ةكليالتاريخ  بقسمالتدريآل   *

 :في المواد اآلتية 

 تاريخ العرب المعاصر. .1

 خ أوروبا المعاصر.تاري .2

 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر.  .3

 :والندوات المشاركة في اللقاءات العـلمية والمؤتمرات -4

يومي  شارك في تنظيم ندوة )المذكرات الشخصية والسير( المنعقدة بكلية اآلداب جامعة المنيا *    

  .2013أبريل  16/17الثالثاء واألربعاء الموافق 

االفتتاحي لمشروع " يـال نغير" محافظة المنيا برعاية جمعية رجال أعمال  حضور المؤتمر *    

 . 27/10/2013يوم األحد الموافق ا أسيوط فرع محافظة المني
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حضور مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة " العرب واكتشاف اآلخر "  خالل الفترة من  *   

   م.2013نوفمبر   6-7

" العالقات بين العرب ودول ووسط وجنوب بالقاهرة مؤرخين العرب حضور مؤتمر اتحاد ال  *   

 م. 2014أكتوبر  30-29آسيا عبر العصور"  خالل الفترة من 

الندوة العلمية بعنوان "التأصيل الشرعي للمواطنة" يوم األحد الموافق  حضور*    

 جامعة الطائف.  –هـ بكلية التربية والعلوم بالخرمة 12/5/1437

ر ورشة عمل " مخرجات التعلم وطرق قياسها ومؤشرات تحققها" يومي األربعاء حضو*    

 هـ بجامعة الطائف.29/11/1437-28والخميآل الموافق 

الندوة العلمية بعنوان "تطور شبكات االتصال عبر األجيال" يوم األثنين الموافق  حضور*    

 .جامعة الطائف –هـ بكلية التربية والعلوم بالخرمة 7/2/1438

ة الندوة الخاصة بالجودة بعنوان " مفاهيم أساسية عن الجودة " بكلية التربية والعلوم إقام *    

   هـ.7/6/1438جامعة الطائف األثنين الموافق  -بالخرمة 

جامعة المنيا  -" بكلية اآلداب  1973حضور الندوة العلمية بعنوان " ذكري حرب أكتوبر  *    

  م.8/10/2018يوم االثنين الموافق 

"  خالل مدن العربية عبر عصور التاريخة " المؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرحضور  *    

   .م2018نوفمبر  29-28الفترة من 

 :الحاصل عليها دوراتال -5

           (:FLDCدورات في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريآل والقيادات )  *    

 . 2013ابريل  9-8 في الفترة من لفةتليم المخمهارات االتصال في أنماط التع .1

 .2013ابريل  23-22في الفترة من  العرض الفعال .2

 . 2013ديسمبر 24-23في الفترة من  إدارة الوقت واالجتماعات .3

 .2014يناير 9-8في الفترة من  التخطيط االستراتيجي .4
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 .2014نوفمبر  11-10في الفترة من معايير الجودة في العملية التدريسية .5

 . 2018يوليه  10-9االمتحانات وتقويم الطالب في الفترة من  نظم .6

 .     2018يوليه  19-18 أخالقيات البحث العلمي والنشر الدولي في الفترة من .7

 جامعة المنيا :   -مركز تكنولوجيا المعلومات   *  

 .2018يوليه  5-4إنشاء مواقع إلكترونية شخصية في الفترة من  .1

 17-15في الفترة من البحث في قواعد البيانات، وإدارة المراجع العلمية  .2

 .2018يوليه 

         دورات التقويم بمركز جامعة المنيا لتطوير نظم تقويم الطالب:  *  

 .18/2/2015 -17يومي  دورة المفاهيم األساسية للتقويم والتقويم اإلنساني -1               

 .4/2015/ 2-1يومي  ورة بنوك األسئلةد -2               

ورة تحلياااال نتااااائج االمتحانااااات واألسااااالية اإلحصااااائية الالزمااااة للتحلياااال يااااومي د -3               

6-7/5/2015  

 دورات أخري: *     

  دبلومه التنمية البشرية )المركز الكندي بالقاهرة(. -     

 (. للتدرية ية البشرية )أكاديمية التميزدبلومه التنم -     

إلي  15/10/2006خالل الفترة من  (Internet)دورة في شبكة المعلومات االنترنت  -     

 مركز الحاسة اآللي جامعة المنيا.  17/10/2006

هـ 1437 /27/6-26يومي األثنين والثالثاء الموافق  (Power Point)في البوربوينت  دورة -     

 امعة الطائف.ج –بكلية التربية والعلوم بالخرمة 

هـ بكلية التربية 1438 /22/2-21يومي األثنين والثالثاء الموافق ( Excel) في األكسيل دورة -    

 جامعة الطائف. –والعلوم بالخرمة 
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 :الحاصل عليهاوالشهادات الجوائز  -6

حاصل علي أحسن رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من الجمعية المصرية  *

 جامعة المنيا(. -م ) بناء  علي ترشيح مجلآل كلية اآلداب2006ت التاريخية لعام للدراسا

 جامعة المنيا.  –شهادة خبرة من وحدة توكيد الجودة بكلية اآلداب  *

 جامعة المنيا. -لجنة إدارة األزمات بكلية اآلداب شهادة خبرة من * 

بمديرية الشباب والرياضة  -القادةمركز إعداد  -شهادة التدرية الخاصة بالقيادات الطبيعية* 

 م.2/2000/ 24-18محافظة المنيا في الفترة من 

للعام الجامعي  قسم التاريخ  -ـامعة المنيا لألول علي الدفعةج – ر من كلية اآلدابـشهادة تقدي* 

 م.2002

-2001ي المجال الثقافي للعام الجامعي ـامعة المنيا فـج – ر من كلية اآلدابـشهادة تقدي* 

  .م2002

   جامعة الطائف. -التربية والعلوم بالخرمة من كلية  لمدير وحدة الجودةر ـشهادة تقدي *    

جامعة المنيا للمشاركة في تنظيم "اليوم  -اآلداب كلية قسم التاريخ ر من ـتقديشكر وشهادة  *    

   م.16/12/2018الترفيهي" لقسم التاريخ والذي عقد يوم األحد 

 المحلية والدولية المشارك فيها: العلميةالجمعيات -7

 عضو اتحاد المؤرخين العرب. *

 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. *

 :شراف علي الرسائل العلميةاإل-8

جامعة  –كلية اآلداب ( رسالة ماجستير1981-1969العالقات السياسية األمريكية الصينية ) *     

  المنيا.
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 (1952-1924)تماعية واالقتصادية لمديرية البحيرة أمام البرلمان المصريالمشكالت االج*     

 جامعة المنيا. –كلية اآلداب رسالة ماجستير

 جامعة المنيا. –كلية اآلداب  -دكتوراهرسالة  (1955 -1939األوضاع السياسية في بلغاريا )*     

 :األبحاث المنشورة-9

 عنوان البحث م
حالة 
 البحث

كليةال اسم المجلة  السنة الشهر العدد الجامعة 

1 
موقف االتحاد السوفييتي 

1956من ثورة المجر   
 منشور

مجلة  
بحوث كلية 

 اآلداب
م2013 يوليو 94 المنوفية اآلداب  

2 

الموقف السوفييتي تجاه 
اضطرابات بوزنان في 

أكتوبر -بولندا يونيه
1956 

 
 منشور

 
مجلة 
المؤرخ 
 العربي

اتحاد 
 المؤرخين
 العرب

اد اتح
 المؤرخين
العرب 
 بالقاهرة

م2016 أكتوبر 24  

3 

أمريكي مع -النزاع األنجلو
بلغاريا بشأن تنفيذ معاهدة 
الصلح الموقعة في فبراير 

1947 

 
 منشور

المجلة 
التاريخية 
 المصرية

الجمعية 
المصرية 
للدراسات 
 التاريخية

الجمعية 
المصرية 
للدراسات 
 التاريخية

 
51 

 
 
- 

 
 

م2017  

4 

 
-ألمريكيالصراع ا

السوفييتي علي 
(1955-1945النمسا)  

 
 منشور

 
مجلة 
التاريخ 
 والمستقبل

م2018 يناير - المنيا اآلداب  

5 
موقف إيطاليا من أزمة 

1956السويس   
 منشور

مجلة بحوث 
الشرق 
 األوسط

مركز 
بحوث 
الشرق 
 األوسط

عين 
 شمس

 2018 ابريل 45
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 :مقاالت المنشورة في الصحفال -10

 . قاالت منشورة بجريدة األهرام المصريةللباحث م *   

 :اللجانالمجالآل وعضوية  -11

 :جامعة المنيا -كلية اآلداب  -أ

 .مجلآل قسم التاريخ عضو   *

 .لجنة إدارة األزمات بالكلية عضو   *

  .الجمعية التاريخية بقسم التاريخ ئيآلر  *  

 .لجودةفي وحدة توكيد ا منسق قسم التاريخ *  

  .قسم التاريخ مناريسرك في عضو مشا  *  

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

 جامعة المنيا.

  .م2018مجلآل قسم التاريخ منذ عام  أمين  *  

-3614للعام الجامعي  طائفجامعة ال -والعلوم بالخرمةالتربية  ةكليباللجان المجالآل وعضوية  -ب

 هـ:9143

  .هـ 1439 -1436 الشريعة والدراسات اإلسالميةقسم  مجلس عضو*     

   .هـ1437 -1436 *  عضو لجنة شئون الطالب بالكلية   

  .هـ1437 -1436 الشريعة والدراسات اإلسالميةبقسم * عضو لجنة االمتحانات    

 .هـ1439 -1436 ميةالشريعة والدراسات اإلسالبقسم  * عضو لجنة الجودة والتطوير   

 .هـ1438-1437 الجامعي * مدير وحدة الجودة والتطوير بالكلية للعام    

  هـ .1439 -1438 بالكلية لجنة األنشطة الطالبية عضو*     

  هـ .1439 -1438* عضو لجنة التطوير بالكلية    
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 . هـ 1439 -1438 * عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بالقسم   

 اللغوية والتكنولوجية: الخبرات -21

 . (Toffle) تم اجتياز  -ليزيةإجادة اللغة اإلنج *  

 .(ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الحاسة اآللي علي حاصل  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


