محمد عيسى صابرسليم الحريرى
التاريخ  -كلية اآلداب  -جامعة المنصورة


ُ m2 _elhariry @hotmail.com .
2811812213 

المؤهالت العلمية




لٌسانس بتقدٌر جٌد فً 8631
ماجستٌر بتقدٌر ممتاز فً 8692
الدكتوراه بتقدٌر مرتبة الشرف األولى فً 8696

الدرجات الوظيفية







مدرس مساعد فً 8693/8/12
مدرس فً 8696/6/3
أستاذ مساعد فً 8611/82/18
استاذ لقب علمى فً 8611/1/11
أستاذ فً 8611/9/8
أستاذ متفرغ فً 1221/1/1

المناصب اإلدارية





عمٌد الكلٌة  -من  8669/6/81إلً 1221/9/18
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث  -من  8663/82/12إلً 8669/6/81
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  -من  8611/6/11إلً 8616/6/12
رئٌس مجلس قسم التارٌخ  -من  8611/1/16إلً 8611/6/19

الجوائز والمكافآت



درع شوامخ شوامخ المإرخٌن العرب من اتحاد المإرخٌن العرب فً 1229/88/9
جائزة الجامعة التقدٌرٌة من جامعة المنصورة فً 1221/8/8

المؤلفات العلمية




الفتح اإلسالمً لبالد المغرب واألندلس كتاب تنشره دار الفكر العربً 1221م .
فى تارٌخ الحروب الصلٌبٌة ( نشر خاص )
دراسات وبحوث فى تارٌخ الٌمن اإلسالمى كتاب نشر فى عالم الكتب ببٌروت 8669م.










ا لسٌرة النبوٌة فى مسالك األبصار البن فضل هللا العمرى ( دراسة وتحقٌق ) كتاب نشر فى عالم
الكتب ببٌروت 8669
الرسالة الوضٌة فى معالم الدٌن وأصوله الطبعة األولى ألحمد حمٌد الدٌن الكرمانى (دراسة وتحقٌق)
الكتاب الطبعة األولى منه نشرت بدار القلم بالكوٌت  ،والطبعة الثانٌة منه نشرت فى عالم الكتب
ببٌروت . 8669
االتجاهات المذهبٌة فى الٌمن حتى نهاٌة القرن الثالث الهجرى كتاب نشر فى عالم الكتب ببٌروت
8669م .
تارٌخ المغرب اإلسالمى واألندلس فى العصر المرٌنى كتاب نشر فى دار القلم بالكوٌت – 8612
.8611
معالم التطور السٌاسى فى دولة بنى نجاح بالٌمن كتاب نشر دار القلم بالكوٌت .8611
حركات المولدٌن فى الجنوب األندلسى فى عصر اإلمارة األموٌة باألندلس كتاب نشر دار المعرفة
الجامعٌة باإلسكندرٌة . 8611
مقدمات البناء السٌاسى للمغرب العربى كتاب نشر فى دار القلم بالكوٌت 8611 - 8696

األبحاث العلمية



الخوارج ” ،محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



علماء االندلس فى مصر ،محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



دراسة تارٌخٌة على سكة أموٌة بالٌمن من عهد الولٌد بن عبد الملك ،محمد عٌسى صابرسلٌم
الحرٌرى، ،



حضارة الرستمٌٌن فى بالد المغرب ،محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



”دراسة تارٌخٌة على سكة أموٌة بالٌمن من عهد الولٌد بن عبد الملك ورإٌة جدٌدة حول تعرٌب العملة
فى العصر األموى” نشر بمجلة كلٌة اآلداب بجامعة المنصورة  ،العددالسابع8619م  ،ص -111
 ،133محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



دور العامة فى الحملة الصلٌبٌة السابعة( معركة المنصورة ) ”للنشر بندوة العٌد الماسى العاشر
لمعركة المنصورة بكلٌة اآلداب  -جامعة المنصورة  ،.محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



”تطور المذهب الزٌدى قطعة منتزعة من كتاب ( شفاء صدور الناس ) ألحمد بن محمد ابن صالح
الشرفى (دراسة وتحقٌق ) ” نشر بالمجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة بجامعة الكوٌت ،المجلد السابع ربٌع
 ،2 8619ص  ،.92-11محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



” فتح الملك المعبود فى ذكر إجالء الٌهود( لصالح بن داود األنسى ) (دراسة وتحقٌق)” نشر مجلة ندوة
التارٌخ اإلسالمى بكلٌة دار العلوم  -جامعة القاهرة ،العدد الخامس  ، 8612ص  ،.112 -812محمد
عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



”الوطاسٌون ودورهم فى الحٌاة السٌاسٌة فى المغرب األقصى” نشر حولٌات دار العلوم ـ جامعة
القاهرة ،العدد الثامن 8691/99م ص ،. 881 -68محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



الجذور التارٌخٌة لظاهرة التكفٌر عند الخوارج (النشؤة – التطور -اآلثار) ،محمد عٌسى صابرسلٌم
الحرٌرى ، ،ستبمر 1288



فكر الخوارج بٌن النظرٌة والتطبٌق” ،محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى ، ،ـ82ابرٌل 1282م



المإسسات التعلٌمٌة فى منطقة تعز  .نظرة فى أدوارها العلمٌة واالجتماعٌة فى عصر بنى رسول،
محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى 12 ، ،ـ  19ماٌو1226م



” القٌادة الخالدة ” لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ” بحث للنشر فى المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة
 ،.محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



” الفتح اإللهى لبٌت المقدس” مقال نشر فى مجلة منبر اإلسالم رجب 8116هـ ،محمد عٌسى
صابرسلٌم الحرٌرى، ،



الدولة اإلخشٌدٌة ” بحث ٌنشر ضمن الكتاب المرجعى عن ” تارٌخ مصر اإلسالمٌة فى العصور
الوسطى” ،الذى سٌصدره المجلس األعلى للثقافة بجمهورٌة مصر العربٌة8111 ،هـ1229/م ،.محمد
عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،



”هجرات العلماء بٌن مصر اإلسالمٌة واألندلس ” سلسلة دراسات إسالمٌة ـ المجلس األعلى للشئون
اإلسالمٌة ،العدد  ( ،69مصر واإلسالم  ،القسم الثانى ) 1221م ،ص  ،.98-19محمد عٌسى
صابرسلٌم الحرٌرى، ،



” دور ضرب زٌدٌة فى الٌمن من عهد اإلمام أحمد بن الحسٌن بن القاسم”(مإتمر صنعاء مدٌنة
التارٌخ والحضارة  ،. )1221محمد عٌسى صابرسلٌم الحرٌرى، ،

الخبرات


مدرس مساعد فً  -من  8693/8/12إلً 8691/1/13

االشراف والتحكيم علي الرسائل

























دور القبائل الٌمنٌة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والعلمٌة فً بالد المغرب االسالمً منذ الفتح
حتى قٌام الدولة الفاطمٌة ( 169-19هـ626-319/م
التمرد القبلى فى الٌمن فى عصر الدولة الطاهرٌة (  611 - 121هـ 8289 - 8121 /م )
حٌاة العامة باقلٌم طرابلس فى العصر الحفصى (  683 - 313هـ  8282 - 8116 /م )
ادارة األزمات فى مصر الفاطمٌة  239 - 121هـ  8898 - 636 /م
المدن التجارٌة بالمغرب االقصى فى عصر بنى مرٌن382هـ ـ  8181م 136/هـ 8132-م
العالقات االقتصادٌة والثقافٌة لألندلس فى عصر دولة بنى األحمر (169-312هـ8161-8111/م)
المغرب االقصى :قضاٌاه السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة من خالل نوازل الونشرٌسى
681-926هـ8221-8129/م
المغرب االقصى :قضاٌاه السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة من خالل نوازل الونشرٌسى
681-926هـ8221-8129/م
ابن حٌون المغربى مإرخا
اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة للثورات والفتن فى بالد الشام فى العصر العباسى األول 811
  111هـ  119 - 922 /مالحٌاة االجتماعٌة والعلمٌة فى اقلٌم طرابلس منذ بداٌة القرن التاسع حتى منتصف القرن العاشر
الهجرى  621 - 128هـ  8228 - 8161 /م
ٌهود العراق (  323 - 111هـ  8121 - 612 /م )
التارٌخ والمإرخون فى المغرب األقصى فى عصر بنى مرٌن ( 136 - 331هـ  8132 - 8136 /م
)
محن علماء األندلس فى عصر بنى األحمر ( 169 - 312هـ  8161 - 8111 /م )
األزمات والكوارث بالمغرب فى عهدى المرابطٌن والموحدٌن  331 - 111هـ  8136 - 8223 /م
المكوس فى مصر فى عصر سالطٌن الممالٌك 611 - 311هـ 8289 - 8122 /م
الحٌاة العلمٌة فى الٌمن فى القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن ( 122 - 328هـ 8169 -8121 /م )
األرمن فً مصر فً العصر الفاطمً (239-133هـ8898-8291/م)
الكتابة التارٌخٌة فى المغرب فى عصر الموحدٌن (331 - 212هـ ) ( 8136 - 8819م )
الدور الفاطمى فى العراق خالل العهد البوٌهى  119 - 111هـ  8222 - 612 /م
الصراع االثنً والمذهبً فً المغرب االقصً من الفتح االسالمً الً نهاٌة القرن الرابع الهجري
آل كاكوٌة فى اقلٌم الجبل وٌزد دراسة سٌاسٌة وحضارٌة ( 161هـ 281 -هـ 8221 /م 8886 -م )
التارٌخ والمإرخون فى المغرب األقصى فى عصر بنى مرٌن ( 136 - 331هـ  8132 - 8136 /م
)
مجتمع الخاصة فى المغرب فى عصر الموحدٌن ( 331 - 282هـ 8136 - 8818 /م )

عالقات ثقافية :


تربطنا عالقات ثقافٌة وطٌدة بكافة الجامعات العربٌة وأهمها  :أ -جامعة الكوٌت  2ب -جامعة
الٌرموك باألردن  2ج -جامعة صنعاء بالٌمن  2د -جامعة اإلمام محمد بن سعود بالمملكة العربٌة
السعودٌة  2ه -جامعة األمارات العربٌة .و -جامعة أم القرى  .ز -الجامعة األردنٌة  .ح -جامعة الملك
عبد العزٌز

عضوا بالجنة الدائمة لترقية األساتذة بالجامعات العربية وقمت فيها بفحص اإلنتاج العلمى
لكل من السادة :













جامعة الكوٌت  :اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /عبد المحسن المدعج ( وزٌر
البترول الكوٌتى) المدرس بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب بجامعة الكوٌت لترقٌته أستاذاً مساعداً بقسم
التارٌخ بالكلٌة 2
ب  -جامعة الٌرموك - :اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /نعمان محمود احمد
المدرس بكلٌة اآلداب بجامعة الٌرموك باألردن 2
جـ  -جامعة صنعاء  .8 :اشتركت فى لجنة فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /عبد الرحمن عبد
الواحد الشجاع األستاذ المشارك بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء لترقٌته إلى درجة أستاذ بقسم التارٌخ
بالكلٌة  . 1 2اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع ا
األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء لترقٌته أستاذ مشارك بقسم التارٌخ بالكلٌة  .1 2اشتركت
فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /محمد عبده السرورى األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب بجامعة
صنعاء لترقٌته أستاذاً مشاركا ً بقسم التارٌخ  .1 2اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور /
أحمد السرى األستاذ المساعد بآداب صنعاء إلى درجة أستاذ مشارك  .2 2اشتركت فى فحص اإلنتاج
العلمى لترقٌة الدكتور  /أحمد السرى األستاذ المشارك بآداب صنعاء إلى درجة أستاذ فى التارٌخ
اإلسالمى -اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور /زٌدان المرسومى االستاذ المشارك
لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور /محمد
أحمد الكامل األستاذ المشارك بآداب صنعاء لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
د  -جامعة اإلمام محمد بن سعود  :اشتركت فى لجنة فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /محمد
عبد هللا السلمان األستاذ المشارك بكلٌة العلوم االجتماعٌة بالقصٌم بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمٌة لترقٌته إلى درجة أستاذ بقسم التارٌخ بنفس الكلٌة  - 1 2اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى
لترقٌة الدكتور  /حمد السحٌبانى األستاذ المساعد بكلٌة العلوم االجتماعٌة بالرٌا جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمٌة لترقٌته أستاذاً مشاركا ً بقسم التارٌخ 2
هـ  -جامعة أم القرى -اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور/فوزى محمد عبده الساعاتى
األستاذ المشارك بقسم التارٌخ بكلٌة الشرٌعة لترقٌته لدرجة أستاذ.
و -جامعة اإلمارات العربٌة  -اشتركت فى تقٌٌم وتحكٌم الكتاب الخاص بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة،
المقرر على طلبة الجامعة (كمتطلب عام لجمٌع طالب الجامعة).
زـ جامعة الملك عبد العزٌز بجدة ? اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /إبراهٌم بن عبد
العزٌز الجمٌح األستاذ المشارك بقسم التارٌخ بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الملك عبد العزٌز
بجدة للترقٌة لمرتبة أستاذ فً التارٌخ اإلسالمً تخصص "العصر األموي" .
جامعة الملك سعود ?فحص االنتاج العلمى للدكتور صالح بن أحمد الضوٌحى األستاذ المساعد بكلٌة
المتعلمٌن للترقٌة لدرجة أستاذ مشارك فى التارٌخ اإلسالمى "السٌرة النبوٌة

الدول التى زرتها :


معظم الدول العربٌة  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عدة مرات  ،انجلترا عدة مرات  ،كندا عدة مرات،
المجر عدة مرات

رسائل علمية مسجلة تحت إشرافى




" العالقات االقتصادٌة والثقافٌة فى األندلس عصر دولة بنى األحمر169-132هـ8111/ـ8161م"
إعداد الطالب /حسام محمود المحالوى للحصول على درجة الدكتوراه .كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة ،تارٌخ التسجٌل 1229م .
مجتمع الخاصة فى المغرب فى عصر الموحدٌن 331 -282هـ8136-8818/م" إعداد الطالبة  /والء
على عارف على للحصول على درجة الدكتوراه ، .كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة  ،تارٌخ التسجٌل
1229م .

































المكوس فى مصرعصر الممالٌك 311ـ611هـ 8122/ـ "8289إعداد الطالبة  /نجالء مصباح عبد
العال للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ،د /شلبى الجعٌدى ،كلٌة
اآلداب ـ جامعة المنصورة1221 ،م .
" تارٌخ هراه وحضارته منذ القرن السابع الهجرى إلى القرن التاسع الهجرى " أعدها الطالب رشاد
عبد الفتاح خلٌفة للحصول على درجة الدكتوراه  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د .ناجى
هدهود  ،بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1223م
" األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة فى الرى فى القرنٌٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن" أعدها
الطالب إٌهاب السٌد على للحصول على درجة الدكتوراه  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د
كرم حلمى بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1223م
" آل كاكوٌه فى إقلٌم الجبل وٌزد( 291-132هـ ")8186-8221/إعداد الطالب  /محمد حامد رشاد
للحصول على درجة الماجستٌر ، .كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة  ،تارٌخ التسجٌل 1229م.
" األرمن فى مصر الفاطمٌة (239-113هـ8898-8291/م)" إعداد الطالب  /احمد نجٌب السعٌد
حسان للحصول على درجة الماجستٌر ، .كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة  ،تارٌخ التسجٌل 1229م.
" الحٌاة العلمٌة فى الٌمن فى القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن (328ـ122هـ8121 /ـ )8169إعداد
الطالب  /أحمد محمد عبد الحمٌد محمد للحصول على درجة الماجستٌر ، .كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة  ،تارٌخ التسجٌل 1221م.
" الكتابة التارٌخٌة فى المغرب عصر الموحدٌن (212ـ331هـ 8819/ـ8136م) إعداد الطالبة /
أمٌرة عبد الحى الغرٌب الشناوى للحصول على درجة الماجستٌركلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة ،
تارٌخ التسجٌل 1226م
"الدٌانة الشنتوٌة واثرها فى الٌابان وموقف اإلسالم منها " إعداد الطالب  /حسن مصطفى شحاتة
للحصول على درجة الماجستٌر قسم مقارنة األدٌان  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ،د .كرم
حلمى فرحات ،معهد البحوث و الدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1221 ،م .
" الحٌاة الدٌنٌة والعلمٌة فى أصفهان منذ الفتح اإلسالمى حتى نهاٌة العصر األول  89ـ111هـ أعدها
الطالب  :ماٌسة محمد عبد الحمٌد للحصول على درجة الماجستٌر ، .إشراف أ .د  .محمد عٌسً
الحرٌري ،ا.د /أحمد ٌوسف على  ،بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1221م.
" قونٌة فى العصر السلجوقى دراسة تارٌخٌة حضارٌة " أعدها الطالب  :إبراهٌم محمد كمال
للحصول على درجة الماجستٌر ، .إشراف أ .د  .محمد عٌسً الحرٌري ،د كرم حلمى بمعهد البحوث
والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1221م.
"األثر الحضارى لدولتى سالطٌن الممالٌك واألفغان فى الهند " أعدتها الطالبة كرٌمة السٌد سٌد أحمد
إبراهٌم إشراف أ .د  .محمد عٌسً الحرٌري ،د ناجى هدهود بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ
جامعة الزقازٌق
" مظاهر الحضارة اإلسالمٌة فى بٌهق فى القرنٌٌن الخامس والسادس الهجرٌٌن" أعدتها الطالبة رشا
السٌد أحمد إسماعٌل إشراف أ .د  .محمد عٌسً الحرٌري ،د ناجى هدهود بمعهد البحوث والدراسات
اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق
" الرهائن السٌاسٌون فى األندلس من الفتح حتى نهاٌة عصر المرابطٌن (61ـ196هـ988 /ـ8261م"
رسالة ماجستٌر أعدها الطالب ممدوح محمد عبد الحارث إبراهٌم المعٌد بكلٌة اآلداب بقنا جامعة
جنوب الو داى إشراف أ .د  .محمد عٌسً الحرٌري ،د صالح سلٌم طاٌع  ،ابراهٌم على الدٌن السٌد
القال .
"التارٌخ والمإرخون فى المغرب األقصى عصر بنى مرٌن( 331ـ136هـ8136 /ـ8132م) إعداد
الطالب /فرحات محمد إبراهٌم بكار" للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د .محمد عٌسى
الحرٌرى،د /عبد الحلٌم رمضان دوٌم ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة ، ،تارٌخ التسجٌل
1282/3/3م.
"ابن حٌون المغربى مإرخا ً" إعداد الطالبة  /سلمى محمود إسماعٌل" للحصول على درجة الدكتوراه
إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ،ا.د /حسٌن عبد الرحٌم علٌوة ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة، ،
تارٌخ التسجٌل 1282/9/86م.
"الحٌاة االجتماعٌة والعلمٌة فى اقلٌم طرابلس منذ بداٌة القرن التاسع حتى منتصف القرن العاشر
الهجرى  621 - 128هـ  8228 - 8161 /إعداد الباحث عبدالحكٌم صالح غٌث زاٌد،للحصول على
درجة الدكتوراه تارٌخ التسجٌل 1288/9م
األزمات والكوراث بالمغرب فى عهدى المرابطٌن والوحدٌن (111ـ311هـ 8223/ـ )8136إعداد
الباحثة نادٌة عبد الرحمن مٌلود معاطى للحصول على درجة الدكتوراه تارٌخ التسجٌل 1288/9م



التمرد القبلى فى الٌمن فى عصر الدولة الطاهرٌة (  611 - 121هـ 8289 - 8121 /م ) إعداد
الباحث احمد محمد عبد الحمٌد محمد معاطى للحصول على درجة الدكتوراه تارٌخ التسجٌل
1288/9م

أنشطة ثقافية :















أشرفت على الموسم الثقافى بجامعة المنصورة خالل عامى 8662/16 ، 16/11م  ،وخالل الفترة
من  69وحتى اآلن ونظمت وأدرت حوارات مجموعة ندوات هذا الموسم الثقافى فى لقاءات بٌن
الجامعة وقصر الثقافة بالمنصورة ونادى أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وكلٌة اآلداب وهى كالتالى :
أوالً  :مإتمرات دولٌة  :قمت بإعداد وتنظٌم ورئاسة المإتمرات التالٌة .8 :المإتمر الدولى األول عن
التراث الشعبى بٌن األصالة الحداثة مإتمر بجامعة المنصورة فى الفترة من  2إلى  9ماٌو 2 8661
.1مإتمر الدراسات اللغوٌة المقارنة فى اللغات الشرقٌة 8661م .1 .المإتمر الدولى الثانى عن الثقافة
الشعبٌة والتنمٌة  ،مإتمر بجامعة المنصورة فى الفترة من  86إلى  18أكتوبر .1 2 8666مإتمر
الثقافة الشعبٌة العربٌة ( الهوٌة والمستقبل ) ابرٌل 1221م .2 .مإتمر الدراسات الشرقٌة فى مواجهة
تحدٌات العصر مارس 1221م .3مإتمر الموروث الشعبى فى اآلداب الشرقٌة فى .1228/1/19
ثانٌا ً  :مإتمرات محلٌة .8 :عروبة القدس فى .1 2 8661/2/1رواد الدراسات الشرقٌة فى جامعات
مصر فى .1 2 8666/1/19المسرح فى اآلداب الشرقٌة فى .1222/1/11
ثالثا ً  :ندوات سٌاسٌة - :أكتوبر فى عٌون شباب مصر - 2 8661/82/2توشكى ومستقبل مصر - 2
األبعاد االجتماعٌة والنفسٌة للعنف - 2 8669/81/3السوق العربٌة المشتركة والتكتالت االقتصادٌة 2
اإلنسان فى نظر اإلسالم - 2العولمة من المنظور التارٌخى واآلثار المترتبة علٌها 2 8666/88/81حكومة باراك ومستقبل عملٌة السالم - 1222/1/1أهمٌة المشاركة السٌاسٌة لدى الشباب فى قضاٌاالوطن - 2 1222/82/1حرٌة الصحافة والدٌمقراطٌة - 2 1222/88/3ندوة توجٌهات السٌاسة
المصرٌة نحو مسٌرة السالم - 2االحتفال بالعٌد القومى لالنتصار فى معركة المنصورة 1222/1/9
- 2العولمة والتحدٌات السٌاسٌة - 2 1222/8/12سٌاتل الجذور واألبعاد - 2 1222/1/8مشكلة
السٌولة والركود فى االقتصاد المصرى - 2 1228/1/81التحوالت الجارٌة فى أوربا وانعكاساتها
على السٌاسة الخارجٌة المصرٌة . 1228/2/3
رابعا ً  :ندوات أدبٌة - :ندوة شعرٌة باالشتراك مع األستاذ  /فاروق شوشة - 2ندوة شعرٌة باالشتراك
مع األستاذ  /فاروق جوٌدة - 2ندوة لتكرٌم الفنان سعد الدٌن وهبه بحضور السٌدة  /سمٌحة أٌوب - 2
رإٌة مقارنة فى أعمال الكاتب المصرى أدوار الخراط والكاتب الفرنسى دانٌل روندو 8661/88/1
- 2ابن الرشد واالتجاه العقالنى  - 2 8666/1/81اللغة والحضارة - 2 8666/1/89لقاء شعرى مع
األستاذ  /جمال الشاعر - 2 1222/1/18الصحراء فى أعمال نجٌب محفوظ - 2 1222/88/81ندوة
شعرٌة باستضافة المهندس عصام الغزالى - 2 1222/88/13المهرجان الشعرى ( لهٌئة الفنون )
- 2 1228/1/81ندوة شعرٌة فى إطار مإتمر أدباء الدقهلٌة - 2 1222/82/88ندوة شعرٌة
.12222/82/11
خامسا ً  :ندوات ثقافٌة  - :ندوة ثقافٌة عن الدكتور  /طه حسٌن  - 2 8666/88/81الفن والمجتمع
األستاذ  /نور الشرٌف  - 2 1222/1/12تؤمالت حول مستقبل الثقافة  - 12222/1/88ندوة المسرح
فى اآلداب الشرقٌة  - 2 1222/1/1ندوة ثقافٌة عن األنشطة الطالبٌة والتفوق الدراسى2 1222/1/2
 ندوة ثقافٌة ( كتاب سبٌوٌه وأثره فى الدراسات اللغوٌة )  - 2 1222/82/18أهمٌة البحث العلمى - 2 12282/1/12الفكر العربى المعاصر  - 2 1228/1/11الحضارة المصرٌة بٌن اإلبداع
والتشكٌك  - 2 1228/1/11ندوة عن صراع الحضارات  - .ندوة عن معركة المنصورة وأسر لوٌس
التاسع فى دار ابن لقمان بالمنصورة
سادسا ً  :ندوات طالبٌة - :ندوة دور الشباب فى بناء المجتمع - 2 1228/1/81اإلبداع والشباب
إبداعات شباب الجامعة
- 2 8669/88/16ندوة أدبٌة حول أهمٌة اإلبداع األدبى وعر
- 1222/6/19مناقشة مشكالت وقضاٌا الطالب الجدد 1222/82/1
سابعا ً  :ندوات اجتماعٌة - :تٌسٌر إجراءات قانون األحوال الشخصٌة - 2 1222/8/11األمٌة الثقافٌة
والفراغ الفكرى فى الحوار - 2 8669/88/1القٌادة والسلوك - 2 1228/1/12مفهوم جدٌد للصحة
النفسٌة - 2 8661/1/ 11اآلثار المصرٌة الهموم والتحدٌات - 2 8666/1/89الحركة النسائٌة بٌن
العلم والعولمه 2 1228/1/18

2ـ لجنة ترقية األساتذة المساعدين



























اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /محمد رضا عبد العال المدرس بتربٌة العرٌش -
جامعة قناة السوٌس إلى درجة أستاذ مساعد
اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتور  /أحمد شوقى إبراهٌم محمود مدرس التارٌخ بكلٌة
اآلداب ـ جامعة أسٌوط لترقٌته إلى وظٌفة أستاذ مساعد .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور /أسامة محمد فهمى صدٌق المدرس بجامعة أسٌوط
إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور /جمال أحمد طه مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة
اآلداب أسٌوط لترقٌته إلى وظٌفة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور  /إبراهٌم عبد المنعم سالمة أبو العال مدرس التارٌخ
اإلسالمى والحضارة اإلسالمٌة بكلٌة اآلداب اإلسكندرٌة لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ
اإلسالمى والحضارة اإلسالمٌة
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة /رواٌة عبد الحمٌد حسنٌن شافع المدرس بكلٌة اآلداب ـ
جامعة حلوان لترقٌتها إلً درجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور ٌ /سرى أحمد زٌدان المدرس بقسم التارٌخ بكلٌة دار العلوم
جامعة القاهرة لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى والحضارة اإلسالمٌة
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /صالح الدٌن إبراهٌم سالم المدرس بكلٌة اآلداب ـ جامعة
حلوان لترقٌته إلً درجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة  /سلوى عبد الخالق على أحمد بكلٌة التربٌة ـ جامعة
المنصورة لترقٌتها لدرجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة  /هوٌدا عبد المنعم سالم مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة
اآلداب ـجامعة القاهرة لترقٌتها إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /محمد نصر عبد الرحمن جاد مدرس التارٌخ اإلسالمى
بكلٌة اآلداب جامعة عٌن شمس لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور احمد محمد إسماعٌل مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة اآلداب
منهور لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /إبراهٌم على السٌد القال المدرس بكلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة
جنوب الوادى لترقٌته إلً درجة أستاذ مساعد فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة /أمٌمه أحمد السٌد مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة اآلداب
جامعة سوهاج لترقٌتها إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور/حسن أحمد عبد الرازق السمٌن مدرس التارٌخ اإلسالمى
بكلٌة دار العلوم جامعة الفٌوم لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /مسعد محمد عبد هللا مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة اآلداب
والعلوم اإلنسانٌة جامعة قناة السوٌس لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة /مرفت عثمان المدرس بكلٌة االتربٌة جامعة عٌن شمس
لترقٌتها إلى درجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور/سٌد محمود عبد العال المدرس بكلٌةاآلداب ـ جامعة الفٌوم
لترقٌتها إلى درجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور عبد الناصر عبد الحكم مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة اسٌوط لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد فى التارٌخ اإلسالمى
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة /نجالء سامى النبرواى المدرس بكلٌة اآلداب جامعة قنا
لترقٌتها لدرجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور محمد عبد الستارالبنا لترقٌة من الخارج
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة حنان مبروك اللبودى مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة
اآلداب ـ جامعة اإلسكندرٌة لترقٌتها لدرجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور عمر الشبراوى المدرس بكلٌة التربٌة جامعة المنصورة
لترقٌته لدرجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورمحمد أحمد إبراهٌم المدرس بكلٌة اآلداب ـجامعة بنى
سوٌف ترقٌة لدرجة أستاذ مساعد.

عضوية لجان التحكيم بالجامعات المصرية للترقية األساتذة واألساتذة
المساعدين(المشاركين)1 :ـ لجنة ترقية األساتذة:





















اشتركت فى فحص اإلنتاج العلمى لترقٌة الدكتوره  /سحر عبد العزٌز سالم األستاذ المساعد بآداب
اإلسكندرٌة لترقٌتها إلى درجة أستاذ 2
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتوره  /منى حسن أحمد محمود األستاذ المساعد بجامعة
القاهرة لترقٌتها إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتور  /حسن خضٌرى األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب ـ
جامعة جنوب الوادي لترقٌته إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً لترقٌة الدكتوره  /سامٌة مصطفى مسعد األستاذ المساعد بكلٌة
اآلداب ـ جامعة الزقازٌق إلى لترقٌتها إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /محمود سٌد أحمد األستاذ المساعد تارٌخ إسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة الزقازٌق لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور/محمود محمد قمر األستاذ المساعد تارٌخ إسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة الزقازٌق لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة /نارٌمان عبد الكرٌم احمد األستاذ المساعد إسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة المنوفٌة لترقٌتها إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /حجاجى إبراهٌم محمد األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب ـ
جامعة طنطا لترقٌته إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسالمً .
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور/عبد الحمٌد حسٌن محمود حمودة األستاذ المساعد بكلٌة
اآلداب ـ جامعة الفٌوم لترقٌته إلً درجة أستاذ فً التارٌخ اإلسالمً
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /أسامة سٌد على األستاذ المساعد تارٌخ إسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة قناة السوٌس لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى .
اشت ركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /طائف كمال األزهرى األستاذ المساعد تارٌخ إسالمى
بكلٌة اآلداب جامعة حلوان لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور /صالح أحمد خلٌفة األستاذ المساعد تارٌخ إسالمى بكلٌة
اآلداب جامعة المنٌا لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى.
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورم كرم الصاوى األستاذ بمعهد الباحث والدراسات اآلسٌوٌة
لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
شتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورعبد البارى محمد الطاهر أستاذ التارٌخ اإلسالمى المساعد
بكلٌة دار العلوم ـ جامعة الفٌوم لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور إبراهٌم عبد المنعم سالمة أستاذ التارٌخ اإلسالمى المساعد
بكلٌة اآلداب ـ جامعة اإلسكندرٌة لترقٌته إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورة زنوبة مرسى أبو زٌد أستاذ التارٌخ اإلسالمى المساعد
بكلٌة اآلداب ـ جامعة القاهرة لترقٌتها إلى درجة أستاذ فى التارٌخ اإلسالمى
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورعصام عبد المنعم الشٌن المدرس بكلٌة اآلداب جامعة
المنوفٌة لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتورمحمد كامل سٌد المدرس بكلٌة دار العلوم ـ جامعة المنٌا
لترقٌته إلى درجة أستاذ مساعد
8شتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور/عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح األستاذ المساعد بكلٌة دار
العلوم جامعة القاهرة لترقٌته لدرجة أستاذ
اشتركت فً فحص اإلنتاج العلمً للدكتور جمال أحمد طه أستاذ التارٌخ اإلسالمى بكلٌة اآلداب ـ
جامعة سوهاج لترقٌته لدرجة أستاذ

المعادالت


اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباحث خالد عون على املٌك من كلٌة اآلداب
جامعة السابع من ابرٌل ـ لٌبٌا .







اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباحث عامر احمد عبد هللا حسن من كلٌة
الدراسات العلٌا بجامعة النجاح الوطنٌة ـ فلسطٌن .
اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباحث ماهر عبد الغنى أحمد دعوب من كلٌة
اآلداب جامعة السابع من ابرٌل ـ لٌبٌا .
اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصلة علٌها الباحثة ذهبٌة عاشور قرى من جامعة قار ٌونس
ـ لٌبٌا .
اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباحث على أحمد كرٌر بكلٌة آداب الزواٌة
جامعة السابع من ابرٌل ـ لٌبٌا .
اشتركت فى معادلة درجة الماجستٌر الحاصل علٌها الباحث بشٌر أحمد طروم بمركز البحوث
والدراسات العلٌا جامعة السابع من ابرٌل ـ لٌبٌا

التحكيم الخارجى






















اشتركت فً فحص وتحكٌم وإعداد تقرٌر عن صالحٌة كتاب أهل الذمة فى المجتمع اإلسالمى للنشر
الذى تقدم به األستاذ الدكتور حسن على حسن لنشره فى سلسة دراسات إسالمٌة التى تصدر عن
المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة بالقاهرة .
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان " تطور السجون والمعتقالت فى مصر اإلسالمٌة منذ الفتح العربى
إلى نهاٌة العصر األٌوبى " الذى قبل للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة أسٌوط
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان " عادات المسلمٌن األندلسٌٌن عند الموت للدكتور سٌد أحمد أبو زٌد
األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب المنوفٌة الذى قبل للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنوفٌة .
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان "تارٌخ مدٌنة األربس منذ الفتح العربى حتى منتصف القرن الرابع
الهجرى  /العاشر المٌالدى" للدكتور صبحى عبد المجٌد إدرٌس المدرس بكلٌة اآلداب ـ جامعة كفر
الشٌخ الذى قبل للنشر بمجلة كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة.
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان "محنة القضاء فى عهد المعتصم باهلل العباسى (181ـ119هـ /
111ـ 111م) " للدكتور صالح سلٌم طاٌع المدرس بكلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادى  ،للنشر
بمجلة كلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادى.
اشتركت فً تقٌم البحوث الع لمٌة والتقرٌر النهائى عن اإلنتاج العلمى المقدم من السٌد األستاذ الدكتور
إبراهٌم خمٌس إبراهٌم أستاذ تارٌخ العصور الوسطى بكلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة لنٌل جائرة
التمٌز العلمى بجامعة اإلسكندرٌة .
اشتركت فى تقٌم رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة نجوى محمود كمال كٌره لنٌل جائزة أحسن
رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة 1221م .
اشتركت فً تقٌم اإلنتاج العلمى الخاص بالدكتور شلبى إبراهٌم الجعٌدى لنٌل جائزة جامعة المنصورة
التشجٌعٌة فى التارٌخ 1223م .
اشتركت فً تقٌم اإلنتاج العلمى الخاص بالدكتور كرم حلمى فرحات لنٌل جائزة جامعة الزقازٌق
التشجٌعٌة فى مجال اآلداب والعلوم والدراسات اإلنسانٌة لعام 1229 /1223م .
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان "المجتمع العربى بٌن أهل الوبر وأهل المدر" للدكتور الطاهر دراع
للنشر بمجلة المإرخ العربى .
تحكٌم كتاب " األساس فى انساب بنى العباس " تؤلٌف حسنى أحمد على العباسى
تحكٌم بحث بعنوان "الطرق الصوفٌة بإقلٌم توات وغرب أفرٌقٌا(خالل القرنٌن  )86-81للدكتور
حوتٌة محمد جمعة من جامعة ادار بالجزائر للنشر فى حصاد اتحاد المإرخٌن العرب .
تحكٌم بحث بعنوان" الم َطرفٌة الزٌدٌة فى الٌمن ظهورها فى القرن الخامس الهجرى ومعتقداتها
بوقضاء اإلمام غبد هللا بن حمزة" بحث مقدم من الدكتور محمد قائد االستاذ بقسم التارٌخ بكلٌة التربٌة
جامعة صنعاء للنشر بمجلة المإرخ العربى باتحادالمإرخٌن العرب
"تحكٌم بحث بعنوان" سفارتان بٌن دولة األئمة الزٌدٌة ودولتى الطاهرٌٌن والممالٌك الجراكسة على
عهد اإلمام الزٌدىٌحٌى شرف الدٌن الحسنى" بحث مقدم من الدكتور عبد الغنى األهجرى األستاذ
المساعد بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء للنشر بحصاد اتحاد المإرخٌن العرب
تحكٌم بحث بعنوان" المسلمون وأهل الذمةفى بالد الشامفى عصر الخالفة الراشدة" بحث مقدم من
الدكتور رضوان احمد اللٌث األستاذ المساعدبكلٌة اآلداب بجامعة صنعاء للنشر المإرخ العربى باتحاد
المإرخٌن العرب















"سفارة بٌرو طافور بٌن قبرص ومصر" بحث مقدم من الدكتوره نادٌة مرسى السٌد صالج المدرس
بكلٌة اآلداب بجامعة بنى سوٌف للنشر بحصاد اتحاد المإرخٌن العرب
اشتركت فً تحكٌم بحث بعنوان "الحلى فى صناعة األندلس اإلسالمٌة (811ـ 318هـ/
923ـ8111م"للدكتور مسعد محمد عبد هللا مدرس التارٌخ اإلسالمى بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ـ
جامعة قناة السوٌس.
تحكٌم بحث بعنوان" تطور علم الطب فى األندلس من سقوط طلٌطلة إلى سقوط دولة الموحدٌن"
للدكتورة عبٌر زكرٌا المدرس بكلٌة اآلداب جامعة المنوفٌة للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنصورة
تحكٌم بحث بعنوان"شنقى باب زوٌلة بالقاهرة" للدكتور البٌومى إسماعٌل الشربٌنى األستاذ المساعد
بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ـ جامعة قناة السوٌس للنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة المنصورة
تحكٌم بحث بعنوان"أثر الحبس فى النهضة العلمٌة فى األندلس" للدكتور عبد الحلٌم رمضان دوٌم
المدرس بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة لنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة بنها
تحكٌم بحث بعنوان"طرق النقل والمواصالت فى مملكة غرناطة" للدكتور عبد الحلٌم رمضان دوٌم
المدرس بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة لنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة بنها
تحكٌم بحث بعنوان"مشٌخة الغزاة المرٌنٌٌن فى األندلس (391ـ  8192/191ـ "8111للدكتور عبد
الحلٌم رمضان دوٌم المدرس بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة لنشر بمجلة كلٌة اآلداب جامعة
المنصورة.
تحكٌم بحث بعنوان دور المرأة فى حوادث االغتٌاالت السٌاسٌة فى مصر خالل عصرى األٌوبٌٌن
والممالٌك للنشر بمجلة كلٌة اآلثار بقنا
تحكٌم بحث بعنوان " موراد بٌت المال فى خالفة الفاروقللدكتور إبراهٌم محمد السهلى األستاذ
المساعد بكلٌة بقسم القضاء والسٌاسٌة الشرعٌة بكلٌة الشرٌعة اإلسالمٌة ـالجامعة اإلسالمٌة المدٌنة
المنورة للنشر بجلة كلٌة األداب جامعة الزقازٌق
تحكٌم بحث بعنوان"السالم بٌن الحقوق والواجبات فى اإلسالم"للدكتور محمد أحمد محمد الشحرى
األستاذ المساعد بكلٌة اللغة العربٌة جامعة األزهر بالقاهرة للنشر بمجلة اتحاد المإرخٌن العرب

2ـ التدريس بالجامعات العربية :




الجمهورٌة الٌمٌنة  :كلٌة اآلداب  -جامعة صنعاء من سنة(  8611حتى 8613م)
كلٌة اللغة العربٌة والعلوم االجتماعٌة بؤبها  -جامعة اإلمام محمد ابن سعود ( زائر فى سنة 8616م )
المملكة العربٌة السعودٌة
كلٌة التربٌة للبنات بالمدٌنة المنورة من سنة (8662ـ 8663م) المملكة العربٌة السعودٌة

1ـ التدريس بالجامعات المصرية :







جامعة المنصورة  :كلٌة التربٌة ـ كلٌة اآلداب ـ كلٌة اآلداب بدمٌاط.
جامعة القاهرة  :كلٌة التربٌة بالفٌوم .
جامعة عٌن شمس  :كلٌة األلسن .
جامعة الزقازٌق  :معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة.
المعهد العالى الفندقى باألقصر .
المعهد العالى للسٌاحة والفنادق باإلسماعٌلٌة

رسائل علمية أشرفت عليها و منحت الدرحة




حٌاة العامة فى مصر فى العصر الفاطمى "  121هـ  239 /هـ رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة  /نجوى
محمود كمال كٌره كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة 1222 ،م .
"دور العلماء السٌاسى واالقتصادى فى العصر العباسى األول " رسالة دكتوراه أعدها الطالب  /عبد
الحكٌم عبد الحق سٌف الدٌن ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة1221 ،م.
الطالب  /عبد الحكٌم عبد الحق سٌف الدٌن ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة1221 ،م .الحسبة فى
األندلس خالل عصرى المرابطٌن والموحدٌن" رسالة دكتوراه إعداد الطالب  /عبد الحلٌم على
رمضان دوٌم كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة  1223م.
































"اإلمامة الزٌدٌة فى الٌمن أثرها السٌاسى والحضارى" رسالة دكتوراه إعداد الطالب  /محمد قائد
حسن الوجٌه  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصور ة1229،
" الحٌاة العلمٌة فى الٌمن من بداٌة التاسع الهجرى حتى سٌطرة العثمانٌٌن -128
612هـ8196/ـ8211م" رسالة دكتوراه إعداد الطالب /عبد الغنى على االهجرى  ،كلٌة اآلداب ـ
جامعة المنصور ة1221 ،
" الٌمنٌون فى اندونٌسٌا ودورهم السٌاسى والحضارى فى النصف األول من القرن العشرٌن" رسالة
دكتوراه إعداد الطالب  /نهاد عبد السالم عمار ،للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د .محمد
عٌسى الحرٌرى  ،د .ناجى هدهود  ،معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1223،م.
المدن التجارٌة فى المغرب األقصى فى عصر بنى مرٌن" رسالة دكتوراه إعداد الطالب  /حاتم نصر
محمود حسنى  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة 1226 ،م .
" المغرب األقصى :قضاٌاه السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة من خالل نوازل الونشرٌسى
681-926هـ8221-8129/م رسالة دكتوراه إعداد الطالبة  /دالٌا عبد الهادى  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة 1226 ،م .
"مظاهر الحضارة اإلسالمٌة فى باكستان فى النصف الثانى من القرن العشرٌن(8192ـ8112هجرى
) رسالة دكتوراه إعداد الطالب  /الطالب عبد الباسط محمود الهجرسى بمعهد الدراسات والبحوث
اآلسٌوٌة جامعة الزقازٌق 1226م
" الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فى بالد المغرب فى عصر الفاطمٌٌن " 163هـ  131 /هـ 626 /
 691 -2م " رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة  /ناهد السٌد مصطفى سعد .كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة 1222،م.
" العالقات بٌن األندلس والمغرب فى عهد بنى األحمر 312هـ  169 /هـ  8161 - 8111 /م رسالة
ماجستٌر أعدها الطالب  /عبد الحلٌم على رمضان دوٌم المعٌد بقسم التارٌخ كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة1222م .
" دور قبٌلة مكناسة بالمغرب من قٌام الفاطمٌٌن حتى قٌام المرابطٌن 163هـ  131 /هـ "2رسالة
ماجستٌر أعدها الطالب  /حاتم نصر محمود حسن وحصل بها كلٌة اآلداب  -فرع بنها جامعة
الزقازٌق ،إشراف أ2د 2محمد عٌسى الحرٌرى ،ا.د راجٌة إبراهٌم عبد الوهاب 8666 ،م .
" عامة طلٌطلة فى عهد بنى ذى نون " رسالة ماجستٌرأعدتها الطالبة  /نجالء منٌر أحمد أبو العز كلٌة
اآلداب ـ جامعة المنصورة1221،م .
" الحركة اإلسماعٌلٌة فى الٌمن"رسالة ماجستٌر أعدها الطالب  /محمد قائد حسن الوجٌه كلٌة اآلداب ـ
جامعة المنصورة 1221،م .
"االتجاهات المذهبٌة فى بالد المغرب حتى نهاٌة القرن الثالث الهجرى 163-63هـ-981/رسالة
ماجستٌر أعدتها الطالبة دالٌا عبد الهادى طلبه كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة 1221
العالقات السٌاسٌة بٌن مملكة غرناطة ومملكتى قشتالة وارجون فى فى القرنٌن الثامن والتاسع
الهجرٌٌن الرابع عشر والخامس عشر المٌالدٌٌن" رسالة ماجستٌر إعداد الطالب  /حسام محمود
المحالوى للحصول إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ا.د /فاٌز نجٌب اسكندر كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة1222 ،م .
" التعلٌم فى المغرب فى عصرى المرابطٌن والموحدٌن" رسالة ماجستٌر إعداد الطالبة  /والء على
عارف على .إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ،ا.د /راضون البارودى  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
المنصورة1223 ،م .
"مدن مصر الصناعٌة والتجارٌة فى العصر األٌوبى" " رسالة ماجستٌر إعداد الطالبة  /نجالء مصباح
عبد العال إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى ،د /شلبى الجعٌدى ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة،
1223م .
مظاهر الحضارة اإلسالمٌة منذ دخول اإلسالم فى المالدٌف حتى قٌام النظام الجمهورى
رسالةماجستٌر أعدها الطالب /عبد الباسط محمود محمد الهجرسى إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى
 ،د /كرم حلمى فرحات  ،معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1222،م
" طائفة البهرة فى الهند دراسة عقائدٌة وتارٌخٌة " رسالةماجستٌر أعدتها الطالبة  /إقبال سالم أحمد
نافع  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق
1222،م.
" الثورة اإلسالمٌة فى إٌران وانعكاساتها على أقطار الخلٌج العربى" رسالةماجستٌر أعدها الطالب /
صدٌق محمود على عبد الرحٌم  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،معهد الدراسات والبحوث
اآلسٌوٌة جامعة الزقازٌق 1221،م .






















مظاهر الحضارة اإلسالمٌة فى مدٌنة بخارى منذ الفتح اإلسالمى حتى قٌام الدولة السامانٌة -13
138هـ" رسالة ماجستٌرأعدها الطالب  /إٌهاب السٌد على السٌد العزازى معهد البحوث و الدراسات
اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1222 ،م
" دور القبائل الٌمنٌة فى الحٌاة السٌاسٌة فى بالد المغرب منذ الفتح حتى قٌام الدولة الفاطمٌة -18
122هـ318/ـ 683م" رسالة ماجستٌرأعدها الطالب /أحمد عبد هللا الملصى  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
أسٌوط 1223،م .
" التعلٌم فى العصر المرٌنى ( 331هـ  136 /هـ )"رسالة ماجستٌر إعداد الطالبة  /نهى عادل أحمد
العدوى كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة 1221 ،م .
" الصراع اإلثنى والمذهبى فى المغرب األقصى ( من الفتح اإلسالمى إلى نهاٌة القرن الرابع الهجرى
)" رسالة ماجستٌرأعدتها الطالبة  /سلمً محمود إسماعٌل عبد كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة ،
1226م .
" نشاط الم سلمٌن التجارى فى الصٌن و أثره على المظاهر الحضارٌة فى العصر اإلسالمى" رسالة
ماجستٌر إعداد الطالب ٌحٌى محمد الشربٌنى مسعد  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د .كرم
حلمى فرحات معهد البحوث و الدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1226،م.
" تارٌخ آمد وحضارتها من القرنٌن الخامس إلى القرن السابع الهجرى " رسالة ماجستٌر إعداد
الطالب  /محمد عبد الرحمن مسعد إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د .ناجى هدهود  ،معهد
البحوث و الدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1226،م.
مظاهر الحضارة اإلسالمٌة فى باكستان فى النصف الثانى من القرن العشرٌن(8192ـ8112هجرى )
إعداد الطالب  /الطالب عبد الباسط محمود الهجرسى للحصول على درجة الدكتوراه إشراف أ.د.
محمد عٌسى الحرٌرى بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة جامعة الزقازٌق 1226م
دور القبائل الٌمنٌة فى الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والعلمٌة بالد المغرب اإلسالمى من الفتح حتى
قٌام الدولة الفاطمٌة 239-19هـ8898 -8291/م" إعداد الطالب  /أحمد عبد هللا الملصى للحصول
على درجة الدكتوراه .إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ، ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة ،تارٌخ
التسجٌل 1282م
تارٌخ هراه وحضارته منذ القرن السابع الهجرى إلى القرن التاسع الهجرى " أعدها الطالب رشاد عبد
الفتاح خلٌفة للحصول على درجة الدكتوراه  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د .ناجى هدهود ،
بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق1288 ،م .
ألوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة فى الرى فى القرنٌٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن" أعدها
الطالب إٌهاب السٌد على للحصول على درجة الدكتوراه  ،إشراف أ.د .محمد عٌسى الحرٌرى  ،د
كرم حلمى بمعهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1288م.
الحٌاة العلمٌة فى الٌمن فى القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن (328ـ122هـ8121 /ـ )8169إعداد
الطالب  /أحمد محمد عبد الحمٌد محمد للحصول على درجة الماجستٌر .إشراف أ.د .محمد عٌسى
الحرٌرى  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة 1288،م

رسائل علمية اشتركت فى منافشتها








دراسة تارٌخٌة وتحقٌق لمخطوط " إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى تؤلٌف شمس الدٌن
المناهجى السٌوطى ،رسالة دكتوراه أعدها الطالب الفلسطٌنى  /عبد الرحمن سعٌد حموده ،إشراف
أ2دٌ 2وسف على ٌوسف بجامعة األزهر 8619 ،م 2
الجٌش اإلسالمى فى عهد األموٌٌن المشارقة فى بالد المغرب واألندلس " رسالة ماجستٌر أعدها
الطالب المغربى  /عبد المنعم بعبد هللا المإذن بإشراف أ2د 2إبراهٌم العدوى  ،كلٌة دار العلوم جامعة
القاهرة 8611،م.
لسان الدٌن بن الخطٌب وابن خلدون دراسة تارٌخٌة مقارنة "  ،أعدها الطالب المغربى  /رابح
المغراوى إشراف أ2د 2حسن على حسن  ،كلٌة دار العلوم جامعة القاهرة 8611،م.
هارون الرشٌد وقضٌة العصر الذهبى للخالفة العباسٌة " رسالة دكتوراه أعدها الطالب المصرى /
محمد على البتانونى  ،إشراف أ2د 2حسن على حسن  ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة 8611،م.
" تؤثٌر العثمانٌٌن االجتماعى على حٌاة المصرٌٌن " رسالة ماجستٌر أعدها الطالب المصرى  /عزت
إبراهٌم الدسوقى ،إشراف أ2د2إبراهٌم العدوى  ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة 8611،م

































اإلدارة العثمانٌة فى والٌة بغداد منذ عهد الوالى مدحت باشا حتى نهاٌة الحكم العثمانى " رسالة
دكتوراه أعدها الطالب العراقى  /جمٌل موسى رضا بإشراف أ2د 2إبراهٌم العدوى  ،كلٌة دار العلوم
ـ جامعة القاهرة 8616،م
األتراك والخالفة فى العصر العباسى األول " رسالة ماجستٌر أعداها الطالب  /عبد البارى محمد
الطاهر ،بإشراف أ2د 2أحمد شلبى  ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة 8616،م
برقة وطرابلس فى القرون الثالثة األولى للهجرة " رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة  /أمال محمد حسن
خلٌل بإشراف أ2د2سٌدة إسماعٌل الكاشف ،كلٌة البنات  -جامعة عٌن شمس .8616
الحركة العلمٌة فى مصر فى دولة الممالٌك الجراكسة " دراسة عن التارٌخ والمإرخٌن " رسالة
دكتوراه أعدها الطالب المصرى  /محمد كمال الدٌن عز الدٌن على كلٌة البنات  -جامعة عٌن
شمس. 8616
الزحف اإلٌرانى على الخلٌج العربى فى النصف األول من القرن العشرٌن " رسالة ماجستٌر ،عدها
الطالب السعودى  /مستور جمعان الزهرانى بإشراف أ2د 2إبراهٌم العدوى ،معهد الدراسات
اإلسالمٌة العالٌة بالقاهرة 8662،
تارٌخ بٌت المقدس منذ الفتح اإلسالمى حتى الحملة الصلٌبٌة األولى " رسـالة ماجستٌر أعدها الطالب
 /عبد اللطٌف جمٌل العبد،إشراف أ2د 2عصام الدٌن عبد الروإف الفقى بمعهد الدراسات اإلسالمٌة
العالٌة بالقاهرة 8662 ،
الفكر اإلسالمى فى الٌمن فى النصف األخٌر من القرن الرابع عشر الهجرى " رسالة ماجستٌر أعدها
الطالب الٌمنى  /أحمد بن على الهمدانى ،إشراف أ2د 2محمد عرفه ،كلٌة الشرٌعة ـ جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمٌة. 8668 ،
القضاء ودوره فى الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة فى العصر المملوكى " رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة /
منى عبد الغنى حسن  ،إشراف أ2د 2عفاف صبرة بكلٌة الدراسات اإلنسانٌة ـ جامعة األزهر.8661 ،
دور الممالٌك السٌاسى واالجتماعى فى مصر فى العصرٌن الفاطمى واألٌوبى " من  122هـ  311هـ
 638 /م  8122 -م رسـالة ماجستٌر أعدتها الطالبة /نجوى محمود كمال كٌرة  ،إشراف أ2د 2فتحٌة
النبراوى ـ بكلٌة الدراسات اإلنسانٌة ـ جامعة األزهر8669،م 2
التجار ودورهم فى نشر اإلسالم جنوب الصحراء اإلفرٌقٌة " أعدها الطالب  /محمد الصاوى محمد
إبراهٌم بإشراف أ2د 2إبراهٌم أحمد العدوى  ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة2 8669،
التطور السٌاسى ومظاهر الحضارة فى عدن منذ بداٌة القرن الثالث حتى نهاٌة حكم بنى طاهر(- 121
 611هـ  8289 - 186 /م ) ،رسالة دكتوراه بإشراف أ2د 2صفاء حافظ عبد الفتاح أعدها الطالب/
عصام عبد المنعم إبراهٌم الشٌن المدرس المساعد بآداب بنها  -جامعة الزقازٌق عام .8666
األزمات االقتصادٌة فى إقلٌم العراق "  119 / 111هـ 8222 / 113 -م "رسالة دكتوراه أعدها
الباحثال  /عبد المنعم على عرفان الشحات بإشراف أ2د 2السٌد محمد أبوالعزم داود بكلٌة اآلداب –
جامعة طنطا 1222،م .
العناصر المغربٌة فى السودان الغربى " ودورها السٌاسى والحضارى منذ ظهور المرابطٌن حتى
نهاٌة دولة صنغى "  111هـ  8232 /م  666 -هـ  8262 /م رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة  /عبلة
محمد سلطان لطٌف ،إشراف أ2د 2رجب محمد عبد الحلٌم وأ2د 2حسن على حسن بمعهد البحوث
والدراسات األفرٌقٌة بجامعة القاهرة
الكتابات التارٌخٌة فى مصر واألندلس فى القرن الرابع الهجرى " دراسة مقارنة بإشراف أ2د 2حسن
على حسن أعدها الباحث  /عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح على المدرس المساعد بكلٌة دار العلوم جامعة
القاهرة 2
دور رٌمون الرابع كونت تولوز فى الحروب الصلٌبٌة األولى "  8822 - 8262 / 161 - 111م
رسالة قام بإعدادها الطالب  /محمد حسٌن الصافى بإشراف أ2د 2فاٌز إسكندر بكلٌة اآلداب بجامعة
صنعاء للحصول على درجة الماجستٌر2
الجزء الرابع والثالثون من كتاب التارٌخ ألبى الحسن هالل بن المحسن الصابىء " دراسة وتحقٌق "
رسالة قام بإعدادها الطالب  /رضوان أحمد مصلح اللٌث بكلٌة اآلداب جامعة صنعاء للحصول على
درجة الماجستٌر 2
الدور السٌاسى للمرأة فى عهد النبى ( صلى هللا علٌه وسلم ) والخلفاء الراشدٌن " رسالة قامت
بإعدادها الطالبة  /أسماء محمد أحمد زٌادة بإشراف أ2د 2إبراهٌم أحمد العدوى  ،و أ2د 2فهمى عبد
الجلٌل بكلٌة الدراسات بالفٌوم  -جامعة القاهرة 2
الملكٌا ت الزراعٌة فى المغرب واألندلس "رسالة دكتوراه قام بإعدادها الطالب ٌ /حٌى أبو المعاطى
بإشراف أ2د 2طاهر راغب ،بكلٌة دار العلوم  -جامعة القاهرة 1222،م

































منهج جرجى زٌدان فى دراسة األتراك تارٌخٌا وحضارٌا " رسالة ماجستٌر قامت بإعدادها الطالبة /
غادة حسن العزب بإشراف أ2د 2رأفت الشٌخ ،و أ2د 2محمد حرب بمعهد البحوث والدراسات
اآلسٌوٌة بجامعة الزقازٌق 2
صحار وتارٌخها السٌاسى والحضارى " من صدر اإلسالم وحتى أواخر القرن الرابع الهجرى "
رسالة أعدها الطالب  /محمد بن ناصر بن راشد المنذرى .العمانى للحصول على درجة الماجستٌر
بإشراف أ2د 2عبد الرحمن سالم  ،بكلٌة دار العلوم بجامعة القاهرة 2
الجالٌات األجنبٌة فى مصر فى العصر المملوكى"رسالة أعدتها الطالبة  /سماح عبد المنعم السالوى
للحصول على درجة الماجستٌر بؤشراف األستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم ،جامعة الزقازٌق .1221
"األحوال الصحٌة والطبٌة فى مصر والشام عصر الدولة األٌوبٌة(239ـ311هـ8898 /ـ8122م)،
رسالة دكتوراه أعدها الطالب محمد احمد السٌد غازى تحت إشراف:أ.د.السٌد داود أبو العزم ،كلٌة
اآلداب جامعة طنطا1229،م.
االتجاهات الحضارٌة فى كتابات الجاحظ" رسالة أعدها الطالب  /محمد سعٌد محمد خلٌفة للحصول
على درجة الماجستٌر بإشراف األستاذ الدكتور طاهر الراغب ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة
.1221
منهج الطبٌب العثمانى إسماعٌل بن إبراهٌم فى كتابه األحوال العامة لوالٌة الٌمن" دراسة وتحقٌق
رسالة أعدها الطالب  /نهاد عبد السالم عمار للحصول على درجة الماجستٌر بؤشراف األستاذ الدكتور
رأفت غنٌمى الشٌخ ،معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة – قسم الحضارات اآلسٌوٌة.
المرأة فى العراق خالل عهدى البوٌهٌٌن والسالجقة (262-111هـ 8861 – 612 /م)" رسالة أعدها
الطالب  /أحمد عبد المنعم أحمد عبد الرحٌم العدوى بؤشراف األستاذ الدكتور  /منى حسن أحمد
محمود -كلٌة اآلداب جامعة القاهرة.
العلماء والعامة بالشام ومصر فى العصر األموى" رسالة أعدها الطالب  /محمود عطا هللا حسن أبو
النصر بؤشراف األستاذ الدكتور  /على حبٌبة  -كلٌة دار العلوم جامعة القاهرة
قبائل ال حوالة فى الخلٌج العربى من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر المٌالدى" رسالة
ماجستٌر أعدها الطالب  /على محمد جاسم إبراهٌم بؤشراف األستاذ الدكتور  /إبراهٌم أحمد العدوى-
المعهد العالى للدراسات اإلسالمٌة بالقاهرة .1221
كتب التراجم فى التراث العربى من بداٌة القرن السابع حتى نهاٌة القرن الثانى عشر للهجرة" دراسة
مرجعٌة تحلٌلٌة إعداد الطالبة  /دالٌا عبد الستار الحلوجى  ،إشراف أ.د .سعد محمد الهجرسى .1221
 11ـ العقائد الدٌنٌة فى مملكة سبؤ بٌن العهدٌن القدٌم والحدٌث دراسة مقارنة " رسالة دكتوراه أعدها
الطالب /عبد القادر عبد السمٌع إبراهٌم أبو العزم ،معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة – قسم
الحضارات اآلسٌوٌة 1222،م .
األندلسٌون وهجراتهم إلى المغرب األوسط من القرن الثانى (الثامن المٌالدى) الهجرى وحتى الثامن
الهجرى (الرابع عشر المٌالدى ) رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة /نصٌرة مختار عزرودى ،إشراف
ا.د سحر السٌد عبد العزٌر سالم  ،كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة 1229 ،م .
التؤلٌف التارٌخً والحضارة فً مصر من زمن الممالٌك البحرٌة" (911-311هـ) ،رسالة ماجستٌر
أعدها الباحث/أحمد عبد الفتاح إسماعٌل تمام ،تحت إشراف أ.د .حسن على حسن ،بكلٌة دار العلوم
بجامعة القاهرة8113،هـ1222-م.
إقلٌم الشاس من الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري دراسة تارٌخٌة حضارٌة" ،رسالة
ماجستٌر أعدها الباحث/محمود عبد هللا جمعه مراد ،تحت إشراف أ.د.محمد عبدهللا النقٌره ،د.كرم
حلمً فرحات ،بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة بجامعة الزقازٌق1223 ،م.
العالقات الخارجٌة االقتصادٌة لمصر من عام (121هـ إلى 188هـ131/مـ 8212م) دراسة مقارنة"،
رسالة ماجستٌر أعدها الطالب/خالد محمد طه ،إشراف أ.د.إبراهٌم أحمد العدوي ،د.أحمد كامل محمد،
بدار العلوم ،جامعة القاهرة1221 ،
الدراسات التارٌخٌة فً الٌمن فً القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن"رسالة ماجستٌر أعدها
الباحث/أٌمن عبد المنعم محمد أحمد خطاب ،تحت إشراف:أ.د.حسن على حسن ،بكلٌة دار العلوم
بجامعة القاهرة8111 ،هـ1229-م.
حركات المعارضة ضد الموحدٌن فً المغرب" ،رسالة ماجستٌر أعدتها الباحثة /فوزٌة عبد هللا سعٌد
العلً ،تحت إشراف:أ.د.محمود إسماعٌل ،بكلٌة اآلداب بجامعة عٌن شمس.8669،
الحٌاة العلمٌة فً الحجاز فً القرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن" ،رسالة دكتوراه أعدها الباحث/عبد
الرحمن أحمد حفظ الدٌن المصنف ،تحت إشراف أ.د.عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع ،بكلٌة اآلداب-
جامعة صنعاء8111،هـ1221/م.
































العالقات العمانٌة الهندٌة فً عهد السٌد سعٌد بن سلطان(من  8123إلى 8123م)" رسالة ماجستٌر
أعدتها الباحثة/عفاف السٌد عبد المجٌد على ،تحت إشراف:أ.د.رأفت غنٌمً الشٌخ ،د.عبد الحكٌم
الطحاوي  ،بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة بجامعة الزقازٌق8111 ،هـ1221/م.
الطوائف الحرفٌة ودورها فً الحٌاة العامة فً مصر اإلسالمٌة فً عصر الدولة الفاطمٌة 121هـ-
8898-239/631م"،رسالة دكتوراه أعدها الباحث/محمد غنٌم محمد عطٌة الصٌاد ،تحت
إشراف:أ.د.محمد عبد هللا النقٌره ،بكلٌة اآلداب بجامعة الزقازٌق8119 ،هـ1223/م.
الحٌاة الفكرٌة بالمغرب األدنى واألندلس فً القرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن دراسة تارٌخٌة مقارنة"،
رسالة ماجستٌر أعدها الباحث/عبد المنعم محمد عبد هللا على عباس ،تحت إشراف:أ.د.حسن على
حسن ،بكلٌة دار العلوم جامعة القاهرة1221،م.
الثغور المصرٌة ودورها السٌاسً والحضاري فً العصر المملوكً"  ،رسالة دكتوراه أعدها
الطالب/رزق محمد نسٌم عبد المهٌمن ،تحت إشراف:أ.د.السٌد داود أبو العزم ،كلٌة اآلداب جامعة
طنطا1228،م.
السٌاسٌة الخارجٌة لفرنسا فً عهد لوٌس التاسع (8192-8113م)" ،رسالة ماجستٌر ،أعدها
الطالب/علً الحسٌنً أحمد ،إشراف:أ.د.زبٌدة محمد عطا ،كلٌة اآلداب جامعة حلوان1228،م.
إمارة بنً ٌعفر فً الٌمن 161-121هـ8221-193/م" ،رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة/نهلة زرق
محمد أحمد موسى ،إشراف:أ.د.عصام الدٌن عبد الرإوف الفقً ،كلٌة اآلداب جامعة القاهرة،
1221م.
" موقف أهل المغرب واألندلس من اإلسماعٌلٌة قبل تحولها إلى مصر(138-192هـ691-111/م)،
رسالة دكتوراه أعدها الباحث/عبد الرحمن محمد جٌالن صغٌر ،إشراف:أ.د.عبد الرحمن عبد الواحد
الشجاع ،كلٌة اآلداب جامعة صنعاء1222 ،م.
إقلٌم البحرٌن فً ظل حكم الدوٌالت  :العربٌة العٌونٌون –العصفورٌٌون-الجبور(-136
631هـ8222-8293/م)" ،رسالة دكتوراه أعدها الباحث /محمد محمود عبد الحمٌد خلٌل،
إشراف:أ.د.سٌدة إسماعٌل كاشف ،أ.د .علٌة عبد السمٌع الجنزوري ،كلٌة البنات جامعة عٌن شمس،
1222م.
"العالقات التجارٌة بٌن دولة بنً مرٌن والجمهورٌات اإلٌطالٌة جنوة -بٌزا-البندقٌة(-323
136هـ8131-8121/م)" ،رسالة دكتوراه أعدها الباحث /مجدي عبد العال سالم ٌاسٌن،
إشراف:أ.د.قاسم عبد قاسم ،أ.د.سامٌة مصطفى مسعد ،د.حاتم عبد الرحمن الطحاوي ،كلٌة اآلداب
جامعة الزقازٌق1222 ،م.
تارٌخ الطب والتطبٌب فً األندلس (169-196هـ8162-8213/م)" ،رسالة ماجستٌر أعدتها
الطالبة/نرمٌن السٌد عبد الوهاب ٌوسف ،إشراف:أ.د.السٌد أبو العزم داود ،أ.د.رضوان محمد
البارودي ،د.محمد فهمً إمبابً  ،كلٌة اآلداب جامعة طنطا1221،م.
الحٌاة الفكرٌة فً إقلٌم خوارزم فً العصرٌن السلجوقً والخوارزمً (311-116هـ-8219/
8112م)" ،رسالة ماجستٌر أعدها الطالب /محمد سعد السٌد أحمد عزب ،إشراف:أ.د.سامٌة مصطفى
مسعد ،د.محمد عبد العظٌم أبو النصر ،كلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق1221،م.
" الخوارج فً بالد المغرب من بداٌة القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجري"  ،رسالة
دكتوراه أعدها الباحث /محمد عبد الصمد علً حسن ،إشراف:أ.د.أحمد الشامً ،أ.د.محمود إسماعٌل
عبد الرازق ،كلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق1221 ،م.
العالقات بٌن بالد المغرب ودولة الكانم والبرنو من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجرٌٌن ،الثالث
عشر إلى السادس عشر المٌالدٌٌن" ،رسالة دكتوراه أعدها الباحث /مفتاح ٌونس الرباحً،
إشراف:أ.د .عطٌة القوصً ،د.كرم الصاوي باز ،معهد البحوث والدراسات األفرٌقٌة جامعة القاهرة،
1221م.
الحٌاة االقتصادٌة والمظاهر االجتماعٌة فً فلسطٌن عهد بنً أمٌة (811-18هـ922-338/م)"،
رسالة دكتوراه أعدها الباحث/سلٌمان علً محمد البدور ،إشراف:أ.د.رإوف عباس محمد ،أ.د .عصام
الدٌن عبد الرإوف الفقً  ،معهد البحوث والدراسات العربٌة التابع لجامعة الدول العربٌة1221 ،م.
دور قبائل المغربٌن األوسط واألدنى فً حركة التجارة إبان القرن الثالث الهجري ،التاسع التاسع
المٌالدى" رسالة ماجستٌر أعدها الباحثة هالة خٌرى الدقاق ،إشراف ا.د محمد بركات البٌلى  ،ا.د عبد
هللا عبد الرزاق  ،د سوزى إباظة  ،معهد البحوث والدراسات األفرٌقٌة ـ جامعة القاهرة 1221،م.
بنو َج ِهٌْر ودورهم فً الخالفة العباسٌة (218-121هـ8813-8231/م)" ،رسالة ماجستٌر أعدتها
الب احثة/نهى إسماعٌل عبد الباقى تحت إشراف أ.د.محمد عبد العظٌم أبو النصر ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
الزقازٌق1221،م
































تارٌخ القضاء فى افرٌقٌة حتى نهاٌة عصر األغالبة رسالة أعدها الطالب أحمد فتحى أحمد خلٌفة ،
تحت إشراف أ.د منى حسن أحمد محمود  ،كلٌة اآلداب بنى سوٌف ،جامعة القاهرة 1221 ،م
أصول مذهب الشٌعة األثنى عشرٌة فً إٌران وموقف أهل السنة منهم دراسة تارٌخٌة" رسالة دكتوراه
أعدها الباحث /محمد األنور محمد جمعه ،إشراف:أ.د.سعٌد جمعه مراد ،بقسم األدٌان المقارنة ،معهد
البحوث والدراسات اآلسٌوٌة  ،جامعة الزقازٌق .
أعدها الباحث/أحمد عبد الباقً عبد الكرٌم ،إشراف:أ.د.محمد عبد هللا النقٌره ،د.كرم حلمً فرحات،
معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ،جامعة الزقازٌق1222 ،م .
المادة التارٌخٌة لغزوات الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً تفسٌر الطبري ومقارنتها بكتب التارٌخ"
رسالة ماجستٌر ،إعداد الطالب /عبد المنعم محمد كندو ،إشراف:أ.د.محمد عبده السروري  ،كلٌة
اآلداب جامعة صنعاء1221،م.
بلبٌس من الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة الدولة األخشٌدٌة دراسة تارٌخٌة حضارٌة"  ،رسالة دكتوراه
أعدها الباحث/مجدي مرسً سلٌمان حجاب ،إشراف :أ.د.سٌد أبو العزم داود ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
طنطا1222 ،م.
التؤلٌف التارٌخً والحضاري لمصر زمن الممالٌك البحرٌة (911-311هـ)" ،رسالة ماجستٌر أعدها
الطالب/أحمد عبد الفتاح إسماعٌل ،إشراف:أ.د.حسن علً حسن ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة
القاهرة1222،م.
تارٌخ الزراعة فً المغرب اإلسالمً (611-331هـ8289-8136/م)" ،رسالة دكتوراه أعدها
الطالب /إبراهٌم حمود بدر ،إشراف:أ.د.السٌد أبو العزم داود ،كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا1223،م.
الدور السٌاسً والحضاري للحنابلة فً إقلٌم العراق (111-121هـ612-186/م) ،رسالة دكتوراه
أعدتها الباحثة /آمال عبد العاطً السٌد عبد العال  ،إشراف :أ.د.السٌد أبو العزم داود ،كلٌة اآلداب
جامعة طنطا1223،م.
جزٌرة الروضة منذ الفتح اإلسالمى حتى نهاٌة عصر الممالٌك( 611-12هـ311 /ـ 8289م) رسالة
دكتوراه أعدها الطالب مصطفى على إبراهٌم دوٌدار  ،إشراف ا.د السٌد عبد العزٌز سالم ،ا.د /السٌد
داود أبو العزم ،كلٌة اآلداب ـجامعة طنطا 1228،م.
الدور السٌاسً والثقافً لفقهاء الشافعٌة فً مصر فً عهد دولة الممالٌك البحرٌة (-311
911هـ8111-8122/م)" ،رسالة ماجستٌر أعدها الباحث /إٌهاب محمد رزق صالح،
إشراف:أ.د.أحمد عبد الحمٌد خفاجً ،أ.د.محمد أحمد أبو الفضل ،كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا،
1223م.
األول فً تارٌخ ابن أبً الهجاء تحقٌق ودراسة ونقد" ،رسالة ماجستٌر أعدتها الباحثة/أسماء فتحً
عبد الوهاب ،إشراف:أ.د.فتحٌة عبد الفتاح النبرواي  ،كلٌة الدراسات اإلنسانٌة فرع البنات جامعة
األزهر1223 ،م .
التجار األجانب فً مصر فً العصر الفاطمً (239-121هـ8898-636/م)" ،رسالة ماجستٌر أعدها
الطالب/أحمد السٌد محمد زٌادة ،إشراف :أ.د.محمد عبد هللا النقٌره ،كلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق،
1229م.
اإلقطاع وأثره السٌاسً واالجتماعً فً المغرب خالل عصري المرابطٌن والموحدٌن" ،رسالة
دكتوراه أعدها الباحث /محمد عبد العمر ،إشراف :أ.د.محمود إسماعٌل عبد الرازق ،كلٌة اآلداب
جامعة عٌن شمس1229،م.
التارٌخ السٌاسً والحضاري لمدٌنة تونس منذ إنشائها حتى سقوط دولة األغالبة"  ،رسالة دكتوراه
أعدها الطالب /إبراهٌم فرغل محمد عبد الحمٌد ،إشراف :أ.د.فهمً عبد الجلٌل محمود ،أ.د.أحمد
مصطفى الصغٌر ،كلٌة دار العلوم بالفٌوم ،جامعة القاهرة1221،م.
الدور االجتماعً للشٌعة فً العراق عصر سالطٌن السالجقة (622-119هـ8861-8222/م)"،
رسالة ماجستٌر أعدها الباحث /مجدي سمٌر إبراهٌم سٌد أحمد ،إشراف :أ.د.محمد عبد الحلٌم
الرفاعً ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة1229،م.
فنون الحرب وأسالٌب القتال فً عهد صالح الدٌن األٌوبً والظاهر بٌبرس دراسة تارٌخٌة
مقارنة"،رسالة دكتوراه أعدها الباحث /مبارك فكري حسن علً ،إشراف:أ.د.عفٌفً محمود
إبراهٌم،أ.د.ممدوح عبد الرحمن عبد الرحٌم ،د.سعٌد عثمان ٌونس ،كلٌة اآلداب بقنا،جامعة جنوب
الوادي 1229،م.
النشاط التجاري البحري فً البحر األحمر فً عصر الممالٌك الجراكسة (611-911هـ-8111/
8283م)" ،رسالة دكتوراه أعدها الباحث /أحمد حامد أحمد موسى ،إشراف أ.د.حسن خضٌري أحمد
،كلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادي 1229،م.
































السٌاسة العباسٌة فى بالد المغرب فى العصر العباسى األول 811ـ 111هـ 922 /ـ 111م" رسالة
دكتوراه أعدتها الباحثة  /وصال حمدى إسماعٌل  ،إشراف ا.د /فتحٌة النبرواى  ،ا.د  /عفاف سٌد
صبرة كلٌة الدراسات اإلنسانٌة  ،جامعة األزهر ـ فرع البنات 1229 ،م .
جهود المإرخٌن المسٌحٌٌن فى مصر اإلسالمٌة من القرن األول إلى السابع الهجرى دراسة موازنة
رسالة ماجستٌر أعدها الطالب محمد عبد الخالق عبد المولى محمد ،إشراف ا.د  /عبد الرحمن سالم
ومشاركة عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح  ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة 1229،م .
غرناطة فى ظل حكم بنى األحمر وعالقاتهم بالممالٌك النصرانٌة ( 312هـ8111/م )
(922هـ " )8121/رسالة ماجستٌر أعدها الطالب  /مصطفى محمد فوزى شاكر  ،إشراف أ.د  /زبٌدة
محمد عطا  ،كلٌة اآلداب جامعة حلوان 1229 ،م.
الحٌاة العلمٌة فى حضر موت فى القرنٌن السابع والثامن للهجرة  /الثالث عشر والرابع عشر للمٌالد ،
رسالة دكتوراه أعدها الطالب  /محمد ٌسلم عبد النور ،إشراف ا.د  /عبد الواحد الشجاع كلٌة اآلداب ـ
جامعة صنعاء 1221،م .
بنو قسى فى تطلٌلة ( 126ـ181هـ 111 /ـ611م) رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة  /مها سعد على
إبراهٌم إشراف أ.د  /زبٌدة محمد عطا  ،كلٌة اآلداب جامعة حلوان 1221 ،م.
القضاء والتقاضى فى أفرٌقٌة عصر األغالبة (811ـ163هـ122 /ـ626م) رسالة ماجستٌر أعدتها
الطالبة  /شٌرٌن زتاتى وهٌدى زتانى إشراف أ.د  /أمال محمد حسن  ،كلٌة البنات ،جامعة عٌن شمس
1221،م
ً
ابن عساكر مإرخا " رسالة ماجستٌر أعدها الطالب  /جمعة محمود دبل  ،إشراف السٌد أبو العزم
داود  ،كلٌة اآلداب  ،جامعة طنطا  1221 ،م .
الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة فى سلطنة مقدٌشو اإلسالمٌة فى الفترة (162ـ 622هـ8828 /ـ8222م)
" رسالة ماجستٌر أعدها الطالب  /حمدى محمد إبراهٌم عبد الشافى  ،إشراف أ.د /منى حسن أحمد ،
أد /.كرم الصاوى باز  ،معهد البحوث والدراسات اإلفرٌقٌة  ،جامعة القاهرة 1221 ،م.
مظاهر الحٌاة الفكرٌة فى بلخ بداٌة العصر العباسى الثانى حتى سقوط الغزنوٌٌن ( 111ـ211هـ
113ـ 8813م) رسالة دكتوراه أعدها الطالب أحمد محمد السعٌد أحمد السعٌد  ،إشراف ،ا.د /السٌد
داود أبو العزم  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا 1221 ،م.
" دولة األتراك السالجقة عصر السلطان سنجر(288ـ222هـ  8889/ـ8832م) رسالة ماجستٌر
أعدتها الطالبة سماح محمد عواد محٌسن ،أشراف ا.د /سامٌة مصطفى مسعد  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة
الزقازٌق 1221 ،م .
" الصٌرفة والصٌارف فى الدولة اإلسالمٌة فى المشرق اإلسالمى(القرن الرابع الهجرى /العاشر
المٌالدى) رسالة ماجستٌر أعدتها سهٌر ٌوسف بدٌر الحداد ،إشراف ا.د /فتحٌة عبد الفتاح النبرواى
وا.د /عفاف سٌد صبرة كلٌة الدراسات اإلنسانٌة جامعة األزهر ـ فرع البنات ـ 1221م .
المطهر المقدسى ومنهجه التارٌخى فى كتاب البدء والتارٌخ  ،رسالة دكتوراه أعدها محمد السٌد
إبراهٌم البساطى  ،إشراف ا.د /محمد الشٌخ عبد الوهاب فضل ،ا.د /عبد المقصود عبد الحمٌد  ،كلٌة
اللغة العربٌة  ،جامعة األزهر1221 ،م .
إقلٌم الشاش منذ الفتح اإلسالمى حتى سقوط الدولة الخوارزمٌة ( 61ـ311هـ981 /ـ8181م) رسالة
ماجستٌر أعدها الطالب محمد مهدى خلٌفة عبد المنعم إشراف أ.د /ممدوح عبد الرحمن عبد الرحٌم ،
ا.د/صالح سلٌم طاٌع  ،كلٌة اآلداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادى 1221 ،م .
الصابئة فى عهد الدولة العباسٌة " رسالتها ماجستٌر أعدتها الطالبة منال غالب الملٌجى ،إشراف ا.د/
السٌد أبو العزم داود  ،كلٌة اآلداب ـ جامعة طنطا 1221 ،م .
معجم البلدان مصدرا للتارٌخ اإلسالمى " رسالة ماجستٌر أعدها الطالب محمد حسن  /محمد عمارة ،
إشراف  :ا.د /حسن على حسن ،أ.د.محمد عبد الحلٌم الرفاعً ،كلٌة دار العلوم ـ جامعة القاهرة ،
1221م
الدعوة إلى هللا فى عهدى الوالة واألمارة وكٌفٌة استثتمار ذلك فى العصر الحاضر" رسالة دكتوراه
أعدها الطالب محمد فتح اله محمد عبد المولى زٌادة ،إشراف ا.د /مشرح على أحمد على ،د /عبد
الواحد شلتوت  ،بكلٌة أصول الدٌن و الدعوة  ،جامعة األزهر بالمنصورة 1226،م .
" الحٌاة الفكرٌة فى إقلٌم فرغانة من الفتح اإلسالمى حتى غزو المغولى(63ـ381هـ 981،8118/م)"
رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة نهى اسماعٌل عبد الباقى ،اشراف د.امال حسن ،كلٌة البنات ،جامعة
عٌن شمس1226 ،
































تارٌخ أصفهان وحضارتها فى القرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن " رسالة دكتوراه أعدها الطالب احمد
عبد الباقى عبد الكرٌم  ،إشراف ا .د  /محمد عبد هللا النقٌرة معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ
جامعة الزقازٌق 1226 ،م
قبٌلة نفوسة فى تارٌخ المغرب من الفتح اإلسالمى حتى نهاٌة القرن الرابع الهجرى " رسالة ماجستٌر
أعدتها الطالبة فاطمة حسن جابر  ،إشراف د أمال محمد حسن خلٌل  ،كلٌة البنات ـ جامعة عٌن شمس
1226،م
الحٌاة الفكرٌة فى الدولة الرسولٌة (313هـ ـ  8116 /121ـ 8121م )" رسالة ماجستٌر أعدها
الطالب محمود عبد المقصود ثابت  ،إشراف ا.د /حسن على حسن عبد العواد ،كلٌة دار العلوم جامعة
القاهرة 1226،م.
الحٌاة السٌاسٌة والمذهبٌة فى عهد الشاه إسماعٌل الصفوى (623ـ631هـ 8222/ـ2 821م)  ،رسالة
ماجستٌر أعدها الطالب ممدوح رمضان أحمد ٌوسف  ،إشراف أ.د /طاهر راغب ،د .احمد السعٌد عبد
المولى  ،كلٌة دار العلوم جامعة القاهرة 1226،م.
إمارة الربضٌن األندلسٌٌن فى كرٌت (أفرٌقٌش ) (121ـ 122هـ111 /ـ  638م) رسالة ماجستٌر
أعدها الطالب عٌد منصور ،إشراف ا.د /زبٌدة عطا هللا ،د مواهب عبد الغفار  ،كلٌة اآلداب ،جامعة
حلوان 1226 ،م.
المرأة المغربٌة من القرن الثانى حتى السابع الهجرى  ،رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة كرٌمة عبد
الروإف محمد رحٌم ،إشراف ا .د /محمود إسماعٌل  ،دأمال محمد حسن  ،د .شرٌن شلبى عشماوى ،
كلٌة البنات  ،جامعة عٌن شمس 1226 ،م
الحٌاة الفكرٌة فى أشٌبلٌة فى عصر بن عباد ( 1818ـ111هـ8211 /ـ8268م) رسالة دكتوراه
أعدتها الطالبة نجالء حسنى إبراهٌم مبارك  ،إشراف ا.د /محمود إسماعٌل ،كلٌة اآلداب  ،جامعة عٌن
شمس 1226 ،م .
حركات التمرد والعصٌان منذ قٌام الدولة األموٌة حتى العصر العباسى األول( 18ـ 11هـ 338 /ـ
 ) 119رسالة دكتوراه أعدها الطالب عالء الدٌن عبد الغفار منصور حسٌن  ،كلٌة اآلداب  ،طنطا ،
1226م.
" األشراف فى مصر والنوبة فى عصر الممالٌك ( 311ـ611هـ 8122 /ـ8289م) رسالة دكتوراه
أعدها الطالب حسن مدنى حسن محمود  ،إشراف د .سوزى أباظة محمد حسن  ،معهد البحوث
والدراسات األفرٌقٌة  ،جامعة القاهرة 1226،م
التارٌخ السٌاسى لمدٌنة قسنطٌنة منذ عهد األغالبة وحتى نهاٌة الدولة الحفصٌة (811ـ683هـ122 /ـ
8282م) رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة عزة رشاد مرعى  ،كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة ،
12226م
الهجرات العمانٌة إلى شرق إفرٌقٌا فى القرن الهجرى األول والرابع والسابع دراسة حضارٌة ،
ماجستٌر أعدها الطالب سعٌد بن سالم النعمانى  ،إشراف ا.د /عبد الرحمن سالم ،كلٌة دار العلوم
جامعة القاهرة 1226،م
" الحٌاة السٌاسة واالقتصادٌة فى بالد ما وراء النهر من قٌام الدولة العباسٌة إلى الدولة السامانٌة
رسالة دكتوراه أعدها الطالب محمود محمد السٌد على خلف ،إشراف ا.د /عبد الشافى محمد عبد
الطٌف ،ا.د /حسٌن ٌوسف دوٌدار  ،كلٌة اللغة العربٌة  ،جامعة األزهر 1226 ،م
" األطباء فى مصر فى العصر الفاطمى (121ـ239هـ8898 /م) " رسالة ماجستٌر أعدها الطالب
عالء محمد عبد الظاهر بدوى كلٌة اآلداب جامعة القاهرة 1226،م .
"تارٌخ إفرٌقٌة السٌاسى والحضارى (111ـ321هـ8221 /ـ "8122رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة
نج وان أبو بكر محمد حسن  ،إشراف ا.د /عفٌفى محمود إبراهٌم ،كلٌة اآلداب ،جامعة بنها 1226 ،م
.
المإثرات الحضارٌة للنزاع بٌن الجبور والبرتغالٌٌن فى منطقة الخلٌج العربى القرن التاسع حتى
الحادى عشر الهجرى /الخامس عشر حتى السابع عشر رسالة ماجستٌر أعدها الطالب هٌسم سعٌد
محمود محمد الجوسقى  ،إشراف ا.د /رأفت غنٌمى الشٌخ ،معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ
جامعة الزقازٌق 1282 ،م
عالقات الٌمن الخارجٌة فى عصر الدولة الرسولٌة (313ـ8116 /121ـ )81212رسالة دكتوراه
أعدتها الطالب  /محمد إسماعٌل على عبد الرحمن  ،إشراف ا.د/أبو الحمد محمد فرغلى  ،د /.صالح
سلٌم طاٌع ،كلٌة اآلداب بقنا  ،جامعة جنوب الوادى1282 ،م.

































" دولة بنى مهدى فى الٌمن (211ـ236هـ /ـ8891م) أحوالهم السٌاسٌة واهم مظاهر حضارتهم"
رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة /نهلة رزق محمد أحمد ،إشراف ا.د /محمود عرفة محمود ،كلٌة اآلداب
ـ جامعة القاهرة 1282،م.
الحٌاة الفكرٌة فى إقلٌم نٌسابور فى العصر السلجوقى ( 116ـ221هـ119 /ـ 8831م)" رسالة
دكتوراه أعدها الطالب /عبد الرحمن صالح بكار ،إشراف ا.د /سامٌة مسعد كلٌة اآلداب ـ جامعة
الزقازٌق 1282،م.
" الكتابة و الكتاب فى مصر فى العصر الفاطمى (121ـ 239هـ636 /ـ8289م) رسالة ماجستٌر
أعدها الطالب /محمد احمد حسن إسماعٌل  ،إشراف ا.د /محمد أحمد أبو الفضل ،كلٌة اآلداب ،جامعة
طنطا1282 ،م.
"داٌنة من الفتح حتى نهاٌة دول الطوائف " رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبةٌ /اسمٌن عبد السالم
،إشراف ا.د /زبٌدة عطا هللا ،كلٌة اآلداب ـ جامعة حلوان1282،م.
غرناطة فى عصرى دولتى المرابطٌن والموحدٌن(111ـ311هـ8262 /ـ 8112م)" رسالة دكتوراه
أعدتها الطالبة /إٌمان إبراهٌم محمد حسٌن  ،إشراف ا.د /حمدى عبد المنعم محمد حسٌن  ،كلٌة اآلداب
،جامعة اإلسكندرٌة1282 ،م .
"النفط فى العالم اإلسالمى(من القرن األول وحتى السابع الهجرٌٌن9 /ـ81م) رسالة ماجستٌر أعدتها
الطالبة  /دعاء العوضى السٌد  ،إشراف ا.د /حسٌن عبد الرحٌم علٌوة ،كلٌة اآلداب ،جامعة
المنصورة1282 ،م
أسواق فاس فى العصر المرٌنى(313ـ136هـ8111 /ـ 8132م) رسالة ماجستٌر أعدتها هالة عبد
الرازق محمد  ،إشراف ا.د/حسٌن مراد،د/كرم الصاوى باز ،معهد البحوث والدراسات األفرٌقٌة
،جامعة القاهرة 1288 ،م .
"مدٌنة األشبونة منذ الفتح اإلسالمى حتى سقوطها فى أٌدى البرتغالٌٌن(61ـ 211هـ981/ـ8819م) ،
رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة /شٌماء عبد الحمٌد سعد البنا ،إشراف ا.د /سحر عبد العزٌز سالم،
د/احمد محمد إسماعٌل الجمال ،كلٌة اآلداب ،جامعة دمنهور 1288،م .
الفرس فى الٌمن دورهم السٌاسى والحضارى منذ ظهور اإلسالم حتى نهاٌة القرن الثالث الهجرى"
رسالة دكتوراه أعدها الطالب ٌ /حٌى أحمد حسٌن الشحرى ،إشراف ا.د /نصارى فهمى محمد غزالى
،كلٌة دار العلوم ،جامعة المنٌا1288 ،م.
"العٌون (الجواسٌس ) فى المغرب اإلسالمى من الفتح حتى سقوط دولة الموحدٌن(11ـ331هـ/
311ـ8116م) رسالة دكتوراه أعدها الطالب  /عو عبد السالم عبد المعطى الشرقاوى  ،إشراف
ا.د /محمد أحمد أبو الفضل ،كلٌة اآلداب  ،جامعة طنطا 1288،م .
"أوضاع برقة وطرابلس من خالل كتابات الجغرافٌٌن والرحالة المسلمٌن بالمقارنة بما جاء فى
المصادر التارٌخٌة حتى نهاٌة القرن الثامن الهجرى ،رسالة دكتوراه أعدها الطالب  /على محمد
سٌبو ،إشراف ا.د/محمد عبد الرفاعى كلٌة دار العلوم ـجامعة القاهرة 1288،م
األو ضاع الحضارٌة فى المغربٌن األدنى واألوسط خالل عصر اإلمارات أواخر الدولة الصنهاجٌة،
رسالة ماجستٌر ،أعدتها الطالبة خضرة جمال توفٌق،إشراف أ/دصالح أحمد خلٌفة ،كلٌة اآلداب
،جامعة المنٌا ـ1288م
النشاط التجارى لمدٌنة" سٌراف منذ الفتح اإلسالمى حتى الدولة البوٌهٌة (89ــ139هـ /
3196ـ669م) رسالة دكتوراه أعدتها الطالبة هبة ممدوح عبد الرحمن الرحٌم  ،إشراف ا.د /زبٌدة
عطا هللا ،د إبراهٌم القال ،كلٌة اآلداب بقنا ،جامعة جنوب الوادى1288،م
"مظاهر الحضارة فى مدٌنة مالقة اإلسالمٌة منذ الفتح اإلسالمى حتى سقوطها فى أٌدى النصارى
القشتالٌٌن (61ـ161هـ981/ـ8119م)رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة شٌماء عبد العزٌز محمد سعد
الدٌن ،إشراف أ.د /حمدى عبد المنعم محمد حسٌن ،ا.د /كمال السٌد أبو مصطفى ،كلٌة اآلداب ،جامعة
اإلسكندرٌة 1288،م
"أصحاب األهواء والنحل بالمغرب واألندلس (812ــ913هـ911 /ـ8131م) رسالة ماجستٌر أعدتها
الطالبة أمٌرة سعد محمد محمد  ،إشراف أ/د صالح أحمد خلٌفة  ،كلٌة اآلداب ،جامعة المنٌا ـ1288م
"الرٌف فى إفرٌقٌة منذ قٌام الدولة الفاطمٌة حتى نهاٌة حكم بنى زٌرى (163ـ211هـ626 /ـ8811م)
رسالة دكتوراه أعدها الباحث أحمد فتحى خلٌفة أحمد ،إشراف ا.د /منى حسن أحمد محمود كلٌة
اآلداب ـ جامعة القاهرة 1288 ،م
"الحٌاة الثقافٌة فى العصر الحفصى(311ـ618هـ 8119/ـ8291م) رسالة الماجستٌر أعدها الطالب
محمد أحمد السٌد حسانٌن ،إشراف ا.د /عفٌفى محمود إبراهٌم ،أ.د /بدر عبد الرحمن ،كلٌة اآلداب
ـجامعة بنها 1288،م.





























التاثٌر السٌاسى والحضارى لتطور عقٌدة الشٌعة األثنى عشرٌة فى العصر الصفوى
(629ـ8229هـ8811/ـ8912م) رسالة الماجستٌر أعدها الطالب أحمد محمد عبٌد عبد هللا ،إشراف
ا.د /كرم فرحات ،ا.د /عبد الحكٌم الطحاوى معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق ،
1288م
مظ اهر الحضارة اإلسالمٌة فى اقلٌم خوارزم من بداٌة العصر الطاهرى وحتى نهاٌة العصر
السلجوقى(122ـ111هـ) " رسالة الماجستٌر أعدها الطالب مصطفى محمد مصطفى إشراف ا.د/
محمد عبد هللا النقٌرة ،د /ناجى هدهود معهد البحوث والدراسات اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق 1288 ،م
.
قسنطٌة فى العصرالحفصى (319ـ611هـ8116/ـ)8213رسالة دكتوراه أعدها الباحث عبد هللا أحمد
حسٌن موسى،إشرافعبد هللا عبد الرازق،كرم كمال الدٌن الصاوى،معهد البحو ث والدراسات األفرٌقٌة،
جامعة القاهرة1288،م
مظاهر الفساد فى مصر اإلسالمٌة فى العصر الفاطمى(121ـ  239هـ /636ـ8898م) رسالة
الماجستٌر أعدتها الطالبة تٌسٌر محمد محمد شادى إشراف ا.د/سحر السٌد عبد العزٌز سالم،د/أحمد
محمد الجمال،كلٌة اآلداب ،جامعة اإلسكندرٌة1288،م
الكروم والتٌن والتمور غالل نقدٌة فى الغرب اإلسالمى فٌما بٌن (القرن األول على التاسع الهجرى/
السابع على الخامس المٌالدى) رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة راٌنة عبد الحكٌم الحاجرى  ،إشراف
ا.د /نبٌلة حسن ،كلٌة اآلداب ـجامعة اإلسكندرٌة 1288،م
تاج الدٌن السبكى ومنهجه التارٌخى فى كتابه طبقات الشافعٌة الكبرى" ،رسالة ماجستٌر ،إعداد
الطالب أحمد محمد كمال أمٌن الزعمٌى ،إشراف ا.د /محمد الشٌخ عبد الوهاب فضل ،ا.د /حسٌن
ٌوسف دٌدوار ،كلٌة الغة العربٌة األزهر،بالقاهرة1288،م.
" الحٌاة السٌاسٌة ومظاهر الحضارة فى عهد الخلٌفة المنصور الموحدى (122ـ 262هـ 8811/
ـ8862م) رسالة ماجستٌر أعدتها الطالبة رٌهام مصطفى كمال محمد ،إشراف ا.د /منى حسن أحمد
محمود ،كلٌة اآلداب ،جامعة القاهرة 1288م
المغرب األقصى فى عهد أبى الحسن المرٌنى(918ـ921هـ8118/ـ8128م) رسالة دكتوراه أعدتها
الباحثة رشا سالم أحمد سالم،إشراف ا.د /سامٌة مصطفى مسعد ،كلٌة اآلداب ،جامعة الزقازٌق
1281م
الزواج السٌاسى فى مصر فى عصر دولة الممالٌك البحرٌة " رسالة ماجستٌر أعداد الطالب حسام
أحمد على نصر أحمد ،إ شراف ا.د /حمدى عبد المنعم محمد حسٌن،كلٌة اآلداب ،جامعة اإلسكندرٌة
1281،م
مخالف صعدة بالٌمن منذ دخول اإلسالم حتً نهاٌة دولة بنً رسول دراسة تارٌخٌة حضارٌة (-6
121هـ  8121 – 316 /ق) إعداد الباحثة  :خلود سلطان بخٌت البخٌت للحصول علً درجة
الدكتوراه فً التارٌخ اإلسالمً تحت إشراف أ.د إبراهٌم علً الدٌن السٌد القال األستاذ بكلٌة اآلداب
بقنا ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و األستاذ الدكتور صالح سلٌم طاٌع األستاذ بكلٌة اآلداب بقنا
(مشرفا ً مشاركاً)8116هـ1281 /م.
وسائل االعالم اإلسالمً فً العهد المدنً (من الهجرة النبوٌة إلً فتح مكة) للحصول علً درجة
الماجستٌر فً الدراسات اإلسالمٌة من المعهد العالً للدراسات اإلسالمٌة شعبة الدراسات االجتماعٌة
تحت إشراف األستاذ الدكتور عبد الصبور محمد فاضل كلٌة اإلعالم جامعة األزهر واألستاذ الدكتور
البٌومً إسماعٌل الشربٌنً رئٌس قسم التارٌخ بكلٌة اآلداب جامعة دمٌاط
مظاهر الفساد فً األندلس فً العصر األموي (  111 – 811هـ  8218 – 923 /م) أعدها الطالب
أسامة حسٌن محمد عطٌة لنٌل درجة الماجستٌر فً اآلداب من قسم التارٌخ بكلٌة اآلداب جامعة بنها
أشرف علً الرسالة األستاذ الدكتور عفٌفً محمد إبراهٌم أستاذ التارٌخ اإلسالمً والحضارة بكلٌة
اآلداب بجامعة بنها واألستاذ الدكتور سلٌمان عبدالغنً مالكً أستاذ التارٌخ اإلسالمً والحضارة بكلٌة
التربٌة جامعة الطائف ( 8116هـ 1281 /م).
المعارضة والصراعات السٌاسٌة فً مصر فً العصرٌن الفاطمً واألٌوبً (311 – 121هـ -636 /
 8122م) أعدها الطالب طارق محمد محفوظ جاد الرب للحصول علً درجة الماجستٌر فً اآلداب
من قسم التارٌخ بكلٌة اآلداب بجامعة اإلسكندرٌة تحت إشراف األستاذ الدكتور سحر السٌد عبدالعزٌز
سالم أستاذ التارٌخ اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌة – كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة عام (1281م)
الضرائب والمكوس فً األندلس من بداٌة عصر المرابطٌن حتً سقوط مملكة غرناطة (– 196
 169هـ 8161 – 8213 /م) الرسالة من إعداد الطالبة سالمة أبو النصر محمد أبو رقٌة للحصول
علً الماجستٌر فً التارٌخ اإلسالمً اشرف علً الرسالة األستاذ الدكتور البٌومً إسماعٌل الشربنً





أستاذ التارٌخ اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌة بكلٌة اآلداب جامعة دمٌاط والدكتور حسام محمود
المتولً المحالوي مدرس التارٌخ اإلسالمً بكلٌة اآلداب جامعة دمٌاط (1281م)
الدور السٌاسً والحضارة للحاشٌة ورجال البالط فً عهد الخلٌفة عبدالرحمن الناصر (– 122
122هـ638 – 681 /م) الرسالة من إعداد الطالبة سماح منصور عبد الاله للحصول علً درجة
الماجستٌر من قسم التارٌخ اإلسالمً بالمعهد العلً للدراسات اإلسالمٌة قسم الدراسات االجتماعٌة
شعبة التارٌخ اإلسالمً تحت إشراف األستاذ الدكتور محمد عٌسً الحرٌري أستاذ التارٌخ اإلسالمً
والحضارة اإلسالمٌة بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة والمعهد العالً للدراسات اإلسالمٌة واألستاذ
الدكتور سحر السٌد عبد العزٌز سالم أستاذ التارٌخ اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌة – كلٌة اآلداب
جامعة اإلسكندرٌة  8116هـ 1281 /م
دور دولة الممالٌك البحرٌة فً معالجة األزمات االقتصادٌة فً مصر والشام ( 911 – 311هـ /
8111 – 8122م) الرسالة من إعداد الطالب حمادة إسماعٌل كامل إسماعٌل للحصول علً
الماجستٌر فً التارٌخ االسالمً تحت إشراف أ.د البٌومً إسماعٌل الشربٌنً أستاذ ورئٌس قسم
التارٌخ كلٌة اآلداب جامعة دمٌاط

ندوات علمية :



شاركت فى ندوات ومإتمرات علمٌة عدٌدة داخل مصر وخارجها 2
 مقرر ندوة مصر الفاطمٌة:الحضارة والتارٌخ" والتى عقدت بالمجلس األعلى للثقافة11دٌسمبر1282م

ندوات علمية :



شاركت فى ندوات ومإتمرات علمٌة عدٌدة داخل مصر وخارجها 2
مقرر ندوة مصر الفاطمٌة:الحضارة والتارٌخ" والتى عقدت بالمجلس األعلى للثقافة11دٌسمبر1282م

أنشطة علمية



















عضو اللجنة الدائمة للتارٌخ لترقٌة األساتذة و المساعدٌن 1221م حتى اآلن
أمٌن اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌة األساتذة ( تارٌخ ) من  1228حتى 1221م.
األمٌن العام التحاد المإرخٌن العرب
عضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة.
عضو المجلس األعلى للثقافة .
رئٌس اللجنة المكلفة بوضع الخطة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر منظومة التعلٌم العالى فى مصر
عضو لجنة منسقى الجامعات لمشروعات التطوٌر المصاحبةللخطة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر منظومة
التعلٌم بمصر
عضو الموسوعة القومٌة للشخصٌات المصرٌة البارزة التى ساهمت بدور بارز فى مجاالت الحٌاة
المصرٌة .
عضو الجمعٌة المصرٌة للدراسات التارٌخٌة.
عضو الهٌئة التؤسٌسٌة لجمعٌة كلٌات اآلداب باتحاد الجامعات العربٌة
عضو لجنة تطوٌر مواد التارٌخ بوزارة التربٌة والتعلٌم لجمٌع المراحل
عضو لجنة تعدٌل مناهج التارٌخ بالمرحلة الثانوٌة والتى تدرس بعد التعدٌل منذ سنة 1223م وحتى
اآلن .
عضو لجنة فحص القصور والفٌالت ذات الطابع الممٌز بحافظة الدقهلٌة .
عضو مجلس إدارة شركة أكادٌمٌة الدلتا العلوم حتى 1222/3/2م .
عضو مجلس إدارة معهد الخدمة االجتماعٌة بالمنصورة حتى 1222/3/2م .
رئٌس تحرٌر مجلة كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة فى الفترة 8669ـ 1221م
عضو مجلس تحرٌر مجلة كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة من 8669وحتى اآلن
عضو مجلس كلٌة اآلداب ـ جامعة المنصورة حتى اآلن




رئٌس سٌمنار الحضارات بمعهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة
رئٌس اتحاد المإرخٌن العرب

المواد التى قمت بتدريسها :












كلٌة اآلداب وكلٌة التربٌة ـ جامعة المنصورة  :تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة ـ تارٌخ الدولة العباسٌة
ـ تارٌخ المغرب واألندلس  -منهج البحث التارٌخى ـ الحروب الصلٌبٌة ـ مكتبة تارٌخٌة ـ مصر
البٌزنطٌة.مناهج ومصادر البحث ( السنة التمهٌدٌة ) .
كلٌة اآلداب بدمٌاط جامعة المنصورة  :ـ تارٌخ المغرب واألندلس ـ تارٌخ الحضارة بقسم اللغة
اإلنجلٌزٌة .
كلٌة األلسن ـ جامعة عٌن شمس  :تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة .
كلٌة التربٌة بالفٌوم ـ جامعة القاهرة ـ تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة  ،الحضارة العربٌة اإلسالمٌة ،
تارٌخ الدولة العباسٌة .
معهد الدراسات والبحوث اآلسٌوٌة ـ جامعة الزقازٌق  :ـ تارٌخ الٌمن ـ بحث تطبٌقى ـ الفنون والعمارة
اآلسٌوٌة
المعهد العالى الفندقى باألقصر :ـ تارٌخ مصر الحدٌث  ،معالم مصر الحدٌثة
المعهد العالى للسٌاحة والفنادق باإلسماعٌلٌة  :ـ تارٌخ مصر الحدٌث
كلٌة اآلداب ـ جامعة صنعاء ( على مدى أربع سنوات ) ـ تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة ـ تارٌخ
الدولة العباسٌة ـ تارٌخ الٌمن اإلسالمى
كلٌة اآلداب ـ جامعة صنعاء ( على مدى أربع سنوات ) ـ تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة ـ تارٌخ
الدولة العباسٌة ـ تارٌخ الٌمن اإلسالمى
كلٌة التربٌة للبنات بالمدٌنة المنورة  ( :على مدى ست سنوات )  .السٌرة النبوٌة ـ الخلفاء الراشدون ـ
الدولة األموٌة ـ تارٌخ المغرب اإلسالمى و األندلس ـ انتشار اإلسالم فى أفرٌقٌا ـ انتشار اإلسالم فى
آسٌا ـ تارٌخ اإلسالم فى الهند ـالحضارة اإلسالمٌة (علوم وفنون) ـ المدخل إلى علم التارٌخ ـ تارٌخ
أوربا المعاصر ـ تارٌخ الجزٌرة العربٌة القدٌم ـ أثر الحضارة اإلسالمٌة فى الغرب .

خبرات إدارية








نائب رئٌس مجلس إدارة نادى أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة المنصورة باالنتخاب
عضو مجلس إدارة مشروع مكتبة مبارك2
عضو مجلس إدارة صندوق الرعاٌة الطبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بجامعة المنصورة 2
عضو مجلس إدارة لجنة األراضى واإلسكان بجامعة المنصورة 2
عضو مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعى لجامعة المنصورة بقرار مجلس الجامعة
فى. 1222/9/18
عضو مجلس إدارة صندوق دعم الكتاب الجامعى 2
رئٌس لجنة إعداد تقرٌر اإلنجازات السنوى لجامعة المنصورة بقرار مجلس جامعة المنصورة فى
1222/3/13م .
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