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 م7/4/7979تاريخ الميالد :  

 سنورس/الفيوم محل الميالد :  

 : متزوجة االجتماعية الحالة  

 /جامعة القاهرةاآلدابكلية –الوظيفة :مدرس تاريخ العصور الوسطى   

 الهرم –مدكور  -ش الهنيدى 32: الحاليالعنوان   

 :تليفون ال  

  0327707740منزل/ -

 07007314470محمول/ -

 المؤهالت :  

 -/ جامعمة القماهرة اآلدابكليمة -تماريخقسم  ال–الليسانس الممتازة  -

 م ) بتقدير جيد جدا( . 3000مايو 

/جامعممة اآلدابكليممة –فممى تمماريخ العصممور الوسممطى  ماجسممتير -

              موضمممممممممو  : فممممممممميم )بتقمممممممممدير ممتممممممممماز( 3000القممممممممماهرة 

 األولممىكممومنيو والحملمة الصممليبية  األولالكسمميوس  اإلمبراطمور

 0فى ضوء كتاب األلكسياد 

كلية البنات/ جامعة عميو  –ه فى تاريخ العصور الوسطى دكتورا -

 ( فمممى موضمممو  : األولمممىم )ممممر مرتبمممة ال مممر  3009شممممس 

الدور السياسى للمؤرخ ميخائيمل بسملليوس فمى الدولمة البيزنطيمة 

  0م  7047/7077

 الوظائف التى شغلتها :

/ جامعممة القمماهرة مممو عممام  اآلدابكليممة  –معيممدة بقسمم  التمماريخ  -

 م3000عام م حتى 3007

/ جامعمة القماهرة ممو  اآلدابكليه  –مدرس مساعد بقس  التاريخ  -

 0م 3009م حتى عام 3000عام 

/  اآلدابكليمة  –مدرس تماريخ العصمور الوسمطى بقسم  التماريخ  -

 0 أالنم حتى 37/7/3009جامعة القاهرة مو تاريخ 

mailto:Dr-amalhamed@yahoo.com


هيئممه التممدريس  أعضمماءبمركممز تنميممة قممدرات  تنفيمم  م ممر   -

 0 أالنم حتى  71/2/3070مو تاريخ  FLDCجامعة القاهرة 

 مهارات اللغة :

 جيد  –اللغة االنجليزية  -

 مهارات الحاسب االلى :

- Power point – Excel – word  

 الجمعيات األهلية و الدولية : 

 0عضو اتحاد المؤرخيو العرب  -

 0عضو جمعية األثرييو العرب  -

 0عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  -

 0جمعية المصرية للدراسات اليونانية و الرومانية عضو ال -

 الدورات التدريبية :

- TOEFL 31/77/3003  0م 

 0م 70/2/3001 –م 33/3/3001 الجامعيالمعل   -

 0م34/7/3007-33فى التدريس  ألحديثهاالتجاهات  -

 0م27/7/3007-39استخدام التكنولوجيا فى التدريس  -

 0م37/3/3007-31االتصال الفعال  -

 0م74/2/3007-73لفعال العرض ا -

 0م7/3/3007 –م 20/7/3007نظام الساعات المعتمدة  -

 0م71/2/3070 التنفي   اإلشرا  -

 0م3070/ 74/4-73 العلميالبحث  أخالقيات -

 0م77/1/3070-70الجوانب القانونية والمالية  -

 0م33/73/3070-30معايير الجودة فى العملية التدريسية  -

 0م71/2/3077-74 نظ  االمتحانات و تقوي  الطالب -

 األبحاث :

فى ممالممم  "غممزة فممى ضممموء كتمماب العمممرى" مسمممال  االبصممار -

     –بقسممم  التممماريخ  العلممممي" بحمممث القمممى فمممى الممممؤتمر األمصمممار

م و ن ممر فممى 3009أبريممل  39-37/جامعممة القمماهرة اآلدابكليممة 

،             مجلمممممة الوقمممممائر التاريخيمممممة بمركمممممز الدراسمممممات التاريخيمممممة 

 0م3070القاهرة 

"الدور السياسى لل يخ تقى الديو أحمد بو تيمية "المجلة العربية  -

 0 773م ،العدد 3070الكويت ، اإلنسانيةللعلوم 



)ارتيممموس(الى الخليفممة  الثمانيانستاسمميوس  اإلمبراطممور"سمفارة  -

هجريما "بحمث القمى 91م/774الوليد بو عبد الملم  عمام  األمو 

م 3009وبر اكتمم 70-74فممى مممؤتمر اتحمماد المممؤرخيو العممرب 

 0م 3070القاهرة ،ون ر فى حصاد اتحاد المؤرخيو العرب 

"أسممرة القلق ممندى والتوالممل العلمممى بمميو مصممر وبيممت المقممدس  -

   –نمموفمبر  20"بحممث القممى فممى مممؤتمر اتحمماد المممؤرخيو العممرب 

 0م 3070القاهرة ،م  3070ديسمبر  7

علمم  الممديو سممنجر ال ممجاعى والصممرا  حممول سمملطنة  األميممر" -

       ،جامعمممة القممماهرة  اآلداب  "بحمممث ن مممر بمجلمممة كليمممة المماليممم

 0م 3077عدد ابريل 

"التأثيرات االجتماعية العربية للمرأة الصمليبية " بحمث القمى فمى  -

القماهرة ،م 3077ديسممبر  7-7مؤتمر اتحماد الممؤرخيو العمرب 

 0م 3077

 المهارات التدريسية : 

 0والممالي   األيوبييوتدريس مادة تاريخ  -

 0 البيزنطيتدريس مادة تاريخ مصر فى العصر  -

 0 االنجليزيةتدريس مادة نصوص تاريخية باللغة  -

 0تدريس مادة دراسات تاريخية فى المصادر العربية  -

 0فى العصور الوسطى  أوروباتدريس مادة تاريخ  -

 0تدريس مادة تاريخ الدولة البيزنطية  -

 0تاريخ الحروب الصليبية  -

 0لوسطى امصر فى العصور تاريخ  -

 والندوات : حضور المؤتمرات 

             تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموان ال السمممممممنو الممممممممؤتمر  -

      "المراكممز الثقافيممة والعلميممة فممى العممال  العربممى عبممر العصممور "

 0م اركا بالحضور ،م 3007نوفمبر  2-7،

             تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموان الالممممممممؤتمر السمممممممنوى  -

و دورهممما فمممى بنممماء الحضمممارة  اإلسمممالميةالعربيمممة "الحضمممارة 

 0م اركا بالحضور ،م  3003اكتوبر  34-33العالمية "،

             تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموان الالممممممممؤتمر السمممممممنوى  -

 ،م 3002اكتموبر  3-7،"البحر األحممر عبمر عصمور التماريخ" 

 0م اركا بالحضور



                      وان تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنمممممممالالممممممممؤتمر السمممممممنوى  -

 30-34،" العممال  العربممى فممى الكتابممات التاريخيممة المعالممرة "

 0م اركا بالحضور ،م  3004نوفمبر 

                 تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموانالالممممممممؤتمر السمممممممنوى  -

 ،م  3000نموفمبر  72-73،"العال  العربمى وتحمديات العصمر "

 0م اركا بالحضور

                 تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموانال الممممممممؤتمر السمممممممنوى -

                           "تممممممممممممماريخ الممممممممممممموطو العربمممممممممممممى عبمممممممممممممر العصمممممممممممممور " 

م مممماركا  ،م  3001نمممموفمبر  71-70،)التمممماريخ األقتصممممادى (

 بالحضور

تحاد المؤرخيو العرب بعنموان "تماريخ العصمور الوسمطى اندوة  -

 0كا بالحضورم ار،م  7/3/3007األسالميه واالوروبيه "

المممؤرخيو العممرب بعنمموان "مسممؤلية البابويممه حممول  اتحممادنممدوة  -

 0م اركا بالحضور ،م 34/0/3007الحروب الصليبية "

                 تحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموان الالممممممممؤتمر السمممممممنوى  -

 ( االجتممماعي"تمماريخ المموطو العربممى عبممر العصممور " )التمماريخ 

 0حضورم اركا بال ،م 3007نوفمبر  7-7

ندوة اتحاد المؤرخيو العرب بعنموان "االست مراب بميو االنحيماز  -

 0م اركا بالحضور ،م 9/1/3007والموضوعية " 

المؤتمر السنوى التحاد المؤرخيو العرب بعنوان "تاريخ الوطو  -

 3007نوفمبر  72-73( الثقافيالعربى عبر العصور ")التاريخ 

 0م،م اركا بالحضور 

جامعمة بنمى – اآلدابكليه  –لقس  التاريخ  المؤتمر العلمى السابر -

 70-74"  اإلنسمانيةسويف بعنوان:"مراجعات نقديمة فمى العلموم 

والقيمت فيمه بحمث "المدور السياسمى لل ميخ تقمى  ،م 3009ابريل 

 0الديو احمد بو تيمية "

جامعممة القمماهرة  -اآلدابكليممة  –المممؤتمر العلمممى لقسمم  التمماريخ  -

والقيممت ،م 3009ابريممل  39-37بعنمموان "غممزة عبممر العصممور"

فيه بحث "غزة فى ضوء كتاب العممرى "ومسمال  االبصمار فمى 

 0ممال  األمصار"

المؤتمر السنوى التحاد المؤرخيو العرب بعنوان "تاريخ الوطو  -

اكتموبر  70-74العربى عبر العصمور" :) الوفمود والسمفارات ( 

انستاسمميوس  اإلمبراطمموروالقيممت فيممه بحممث "سممفارة  ،م 3009



)ارتيموس( الى الخليفه األموى الوليد بمو عبمد الملم  عمام  الثانى

 0هجريا " 19م /774

            بعنممممممموانالممممممممؤتمر السمممممممنوى التحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب  -

ديسمبر  7 –م 3070نوفمبر  20"القدس عبر عصور التاريخ "

القلق ممندى والتوالممل العلمممى  أسممرةم والقيممت فيممه بحممث "3070

 0بيو مصر وبيت المقدس "

دوة المجلس األعلى للثقافمة بعنموان "ممو أعمالم ممؤرخى مصمر ن -

 0م اركا بالحضور ،م 30/3/3070فى القرن الع ريو "

ندوة المجلمس األعلمى للثقافمة بعنموان "ال مرب و الغمرب :تجربمة  -

 0م اركا بالحضور،م 39/4/3070الحروب الصليبية "،

                      الممممممممؤتمر السمممممممنوى التحممممممماد الممممممممؤرخيو العمممممممرب بعنممممممموان -

" تمماريخ المموطو العربممى عبممر العصممور " المممرأة العربيممة عبممر 

م والقيممممت فيممممه بحممممث 3077ديسمممممبر  7-7عصممممور التمممماريخ "

  0الصليبية " المرأةالعربية على  االجتماعية"التأثيرات 

 

 

   


