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 سرية ذاتية
 : حسن محمد قرنى عويس االسم الثالثى واللقب

 2/11/1611 تاريخ امليالد :
 الجيزة –الصف  –منيل السلطان  جهة امليالد :

 متزوج احلالة االجتماعية :
 –الهور   –فيصول  –التعواون  –ش ممدوح رضووان مون ش الصووا والموروة  22 ن :كعنوان الس

 الجيزة
 4162462487محمول :   28621172:  رقم التليفون

 املؤهالت والدرجات العلمية وتاريخ احلصول عليها :
  بتقدير 1661: درجة الليسانس الممتازة فى اآلداب من قس  التاريخ دور مايو  ليسانس -

 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  –عا  جيد جدا 
 –  1667  : درجة الماجستير فى اآلداب من قسو  التواريخ بتقودير ممتواز عوا ماجستير  -

 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب 

-831) المجتمع الريفى فى األندلس فى عصر بنى أمية: موضوع رسالة الماجستير  -
 م(.8338- 657هـ / 244

 المشرفون على رسالة الماجستير : -

 –أسوووتال التووواريخ ابسوووامى بقسووو  التووواريخ بكليوووة اآلداب  –د بركوووال البيلوووى أ.د. محمووو
 فا(.)مشر جامعة القاهرة 

أسووتال ابدب المبربووى وابندلسووى بقسوو  اللبووة العربيووة بكليووة  –أ.د. محمووود علووى مكووى 
 )مشرفا مشاركا(جامعة القاهرة  –اآلداب 

: درجة الدكتوراه فى اآلداب من قس  التاريخ بتقدير مرتبة الشرف ابولى مع التوصوي   دكتوراة -
 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  –  2445بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعال ابخرى عا  

الرقيــو وأهــرهم فــى المجتمــع األندلســى منــم الفــت  ا ســ مى  تــى :  موضــوع رســالة الــدكتورا 
 م(.8338-688هـ/244-24نهاية عصر الخ فة )

 
 
 
 

 المشرفون على رسالة الدكتوراة :
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جامعوووة  –ة اآلداب أسوووتال التووواريخ ابسوووامى بقسووو  التووواريخ بكليووو –   السووويد دراج  أحمووود أ.د.
 القاهرة.

 –أستال ابدب المبربى وابندلسى بقس  اللبة العربية بكليوة اآلداب  –أ.د. محمود على مكى 
 جامعة القاهرة

 التخصص العام : التاريخ
 تاريخ المغرب واألندلس –التخصص الدقيو : التاريخ ا س مى 

 الوظائف واخلربات :
 –شووعبة التوواريخ ابسووامى  26/14/1661عتبووارا موون معيوود بقسوو  التوواريخ بكليووة اآلداب ا -

 جامعة القاهرة
جامعووة القوواهرة  –بكليووة اآلداب  –موودرس مسوواعد بقسوو  التوواريخ شووعبة التوواريخ ابسووامى  -

  16/6/1667اعتبارا من 

  .24/2/2445جامعة القاهرة اعتبارًا من  –مدرس التاريخ ابسامى بكلية اآلداب  -

 اخلربات التدريسية :
توووووودريس مووووووواد التوووووودريبال فووووووى فوووووورل التوووووواريخ ابسووووووامى اعتبووووووارًا موووووون العووووووا  الجووووووامعى  -

  .2446/2445  وحتى العا  الجامعى 1662/1662
اعتبوارا جامعوة القواهرة  –تدريس بعض مواد التاريخ ابسامى بقس  التواريخ بكليوة اآلداب  -

 حتى اآلن. 2441-2445من العا  الجامعى 

فوورل –جامعووة القوواهرة  –بسووامى بقسوو  التوواريخ بكليووة التربيووة توودريس بعووض مووواد التوواريخ ا -
  .2441-2445بنى سويف فى العا  الجامعى 

تدريس مادتى "السيرة النبوية" و"الحضارة ابسامية" ضمن الدورال التدريبية التى تعقودها  -
 .2448-2441وزارة ابوقاف للدعاة وأئمة المساجد اعتبارًا من العا  الجامعى 

الجووزا التوواريخى فووى مووادة "المجتمووع المصوورى" المقووررة علووى الورقووة ابولووى ب قسووا  توودريس  -
 .اآلنوحتى  2441-2445الكلية المختلوة اعتبارًا من العا  الجامعى 

 مواد التاريخ اإلسالمى الىت قام بتدريسها :
مصوور ابسووامية  –دراسووة فووى مصووادر التوواريخ ابسووامى  – قبوول ابسووا  توواريخ العوورب -

الدولووة  –الدولووة العباسووية  –الدولووة العربيووة ابسووامية  –نهايووة العصوور ابخشوويدى حتووى 
 الحضارة ابسامية. –السيرة النبوية  -الواطمية

 
 

 شهادات وخربات أخرى :
  مووووون مركوووووز اللبوووووال ابجنبيوووووة والترجموووووة 2445عوووووا   TOEFLحاصووووول علوووووى شوووووهادة  -

 التخصصية بجامعة القاهرة.
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امة تحل إشراف : وحدة تقوي  قإلى جودة البرامج التعليمية الم اجتاز بنجاح دورة : مدخل -
  .2441-2445جامعة القاهرة عا   –وتطوير ابداا الجامعى بكلية اآلداب 

 كتب وأحباث منشورة :
  .2441دراسة فى مصادر التاريخ ابسامى، القاهرة، دار الثقافة العربية،  -
نمولجوا ، بحوم منشوور ضومن نودوة البورب عناق الهال والصليب، ربيع بن زيد ابسقف  -

 .2448والعال  ابسامى التى عقدتها الجمعية المصرية للدراسال التاريخية، ابريل سنة 

   2414العربية  ةدارا لثقاف –، القاهرة  كتاب : الدولة الواطمية
 :  حتت الطبع

 كتاب تاريخ المبرب وابندلس
 كتاب الحضارة ابسامية


