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 ليسانس اآلداب قسم التاريخ -1
 ماجستير فى اآلداب قسم التاريخ -2

 دكتوراه فى اآلداب قسم التاريخ -3
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 جيد جدا
 ممتاز

 مرتبة الشرف األولى
 عناوين الرسائل وبعض األحباث :

االقتصادية ومظاهر الحياة االجتماعية فى مدينةة البصةرة  عنوان رسالة الماجستير : التنظيمات -
 من منتصف القرن الثانى الهجرى، حتى منتصف القرن الرابع الهجرى.

 م(1715-869هة/ 869-359عنوان رسالة الدكتوراه : عامة دمشق فى العصر الفاطمى ) -

اريخيةة، محاسةبية. : األوقةاف والصةيا المعاصةرة السةتثمار لموالهةا دراسةة فقهيةة، ت من األبحاا  -
 م.1888وقدم فى المسابقة الدولية التى عقدتها وزارة األوقاف الكويتية عام 

 اخلربة العملية  

 السنة جهة العمل الوظيفة
 معيدة بكلية اآلداب، قسم التاريخ اإلسالمى. -
 مدرس مساعد بكلية اآلداب، قسم التاريخ اإلسالمى. -

 مىمدرس بكلية اآلداب، قسم التاريخ اإلسال -

 قسم التاريخ اإلسالمى –لستاذ مساعد  -

 

 قسم التاريخ ، اإلشراف على قسم الجغرافيارئيس  -

 

 جامعة القاهرة
 جامعة القاهرة
 جامعة القاهرة
المدينةةة المنةةورة  المملكةةة  –كليةةة التربيةةة 

 العربية السعودية
المدينةةة المنةةورة  المملكةةة  –كليةةة التربيةةة 

 العربية السعودية

 8/8/1883-17/11/1891من 
 21/12/1891-1/8/1883من 
 حتى اآلن – 21/12/1891من 

 م2772-2779
 

 م2772-2771
 

 
 
 

 مالحظات :



جامعةة القةاهرة فةى اجتازت بنجاح الدورات التدريبية إلعداد المعلم الجامعى والتةى عقةدتها  -
 .13/8/1885 – 1/8/1885فى الفترة من 

 عضو فى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. -

 عضو فى اتحاد المؤرخين العرب. -

 حضرت العديد من المؤتمرات العلمية والتاريخية فى مصر والعالم العربى. -

 حصلت على العديد من شهادات الشكر ودروع التقدير كان آخرها فى حفل تكريم -

جامعةةةةةةةةة طيبةةةةةةةةة بالمملكةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية لنخبةةةةةةةةة مةةةةةةةةن الةةةةةةةةرواد األكةةةةةةةةاديميين سةةةةةةةةنة   -
 هة1829هة/1821

التةةةةاريخ والحضةةةةارة اإلسةةةةالمية فةةةةى بعةةةة  الكليةةةةات  العديةةةةد مةةةةن مقةةةةررات لتةةةةدريسانتةةةةدبت  -
 المصرية.

قامت بتدريس العديد من المقةررات الدراسةية ضةمن مةادة التةاريخ اإلسةالمى، مثةل : )سةيرة  -
الرسول وصحابته اإلجالء و)تاريخ صدر اإلسالم( و )تاريخ الدولة العربية اإلسةالمية( و 

( و)تاريخ الدولة العباسية( و )تةاريخ العةرب قبةل اإلسةالم( و )مةنه  )تاريخ الدولة األموية
 البحث التاريخى( و )الحضارة اإلسالمية( وغيرها.

استهدفت من خالل تدريس هذه المقررات بةث الةوعى التةاريخى لةدى طةالب الجامعةة عةن  -
ص طريةةق تعلةةيمهم مةةنه  البحةةث التةةاريخى وتةةدريبهم علةةى عمليةةة النقةةد التةةاريخى السةةتخال

 الحقائق التاريخية، وتعريفهم بأمهات المصادر العربية وكتب التراث.

بث االنتماء لدى طالب الجامعة لةوطنهم العربةى عةن طريةق ءلقةاء الضةوء علةى الحضةارة  -
بةراز  العةرب فةى الحضةارة اإلنسةانية العالميةة، والكشةف عةن  ءسةهاماتالعربية اإلسةالمية واب

 األسباب والنتائ  المترتبة على ذلك. الصفحات المضيئة فى تاريخهم مع تحليل


