
االزامل حميكا ةاالااية اااللمية المكتور السري

االبةاناتاالشخصة 

 : محمد فتحى على الزامل االسم

 : مصرى الجنسية

 9191/ 8/  4:  تاريخ الميالد

 :المنوفية مكان الميالد

 جامعة القاهرة –داب : مدرس بكلية اآلالوظيفة الحالية

   القاهرةجامعة  - مدرس مساعد بكلية االداب :الوظائف السابقة

 جيزة -األورمان  – جامعة القاهرة –داب كلية اآل –قسم التاريخ  : العنوان الدائم

 65939653:  هاتف المكتب

 3939998686 : المحمول

 zamil55@ yahoo .com :  البريد االلكترونى

االوخصصااالتادميى

 : تاريخ التخصص العام -

 : تاريخ العصور الوسطى ص الدقيقالتخص -

املهنة امليا س اا

 : الدرجات العلمية         



 –داب كلية اآل –: الليسانس الممتازة الدرجات الجامعية االولى -9

 9119-جامعة القاهرة 

الجامعة : بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة  الماجستير -2

 2333سنة  من جامعة القاهرة –خرى وتبادلها مع الجامعات األ

على نفقة  ولى مع التوصية بالطبع: مرتبة الشرف األ الدكتوراه -6

سنة  من جامعة القاهرة –خرى وتبادلها مع الجامعات األ الجامعة

2338 

ازااشهاداتاالوقكيرا:اجلرائ

سالمية لدكتور حسن الباشا فى الحضارة اإلحصل على جائزة ا -9

 9119حال تخرجه سنة 

حصل على لقب المدرس المساعد المثالى بقسم التاريخ كلية  -2

 من نادى اعضاء هيئة التدريس القاهرة معةجا دابآلا

جائزة أ. د ايهاب إسماعيل ألحسن رسالة دكتوراة فى التاريخ  -6

 .2338لسنة 

االوا يخاالرظةفىا:

 لى إ 9119داب جامعة القاهرة من يد لتاريخ العصور الوسطى بكلية اآلمع

2333 

 داب جامعة القاهرة من د لتاريخ العصور الوسطى بكلية اآلمدرس مساع 

 2338لي إ2333

 جامعة القاهرة ابتداء من سنة  دابس لتاريخ العصور الوسطى بكلية اآلمدر

2338 

ااااالهوياماتااملهنة ااخلربات

  حضر واجتاز الدورة التدريبية لتحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية

 9115يناير  29 -94من 

  حضر واجتاز TOEFLتخصصية بجامعة جنبية والترجمة البمركز اللغات األ

 القاهرة



 وحدة إعداد المعلم الجامعي  دورة  إعداد المعلم الجامعي من حضر واجتاز

   2333بجامعة القاهرة سنة 

 س كز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريحضر واجتاز الدورات التالية بمر

 والقيادات بجامعة القاهرة:

 (2333مهارات العرض الفعال ) -9

 (2333اساليب البحث العلمي) -2

 (2333مهارات االتصال الفعال) -6

 (2333استخدام التكنولوجيا في التدريس) -4

 (2338الساعات المعتمدة ) -5

 (2338نظم االمتحانات وتقويم الطالب ) -9

 جامعة القاهرة  –بكلية اآلداب  حضر دورة تدريبية بمركز الترجمة والنشر

مقاالت العلمية للنشر فى نوفمبر عن : ) إعداد وكتابة ال 4 – 6من 

 المجالت المحكمة دوليا (

  2399حضر ورشة عمل " إعداد توصيفات وتقارير المقرارات " نوفمبر 

 جامعة القاهرة. –بوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب 

  ق ام بتدريس المواد التالية:

 ب القاهرةبآدا الرابعة تاريخالفرقة                   :  يوبيين والمماليكتاريخ األ

 الفرقة الثانية جغرافيا والفرقة الثالثة         :  تاريخ مصر في العصور الوسطي

 بآداب القاهرة   وثائق ومكتبات                           

 بآداب القاهرة الفرقة الرابعة تاريخ                    :   تاريخ الدولة البيزنطية

 الفرقة الرابعة تاريخ بآداب القاهرة     حضارة أوروبا فى العصور الوسطى  

بآداب القاهرة     الفرقة الثالثة تاريخ     ص تاريخية باللغة اإلنجليزية:   نصو

 والفرقة الثالثة والرابعة تاريخ بجامعة القاهرة فرع الخرطوم

                     جامعة        –المجتمع المصرى :                       الفرقة األولى بكلية اآلداب 

 القاهرة.   

 المؤلف ات
المجلس االعلى  ،واخر العصور الوسطيالتحوالت االقتصادية في مصر أ-9

 2338 للثقافة ،القاهرة،



المجلس  ،واخر العصور الوسطيأالحصار االقتصادي علي مصر  -2

 .2331األعلى للثقافة، 

 بحوث ودراسات
o  نشر.عد لل،بحث مالفرنج في كتابات ابن إياس 

o  إقطاعات العربان فى كتاب التحفة السنية البن الجيعان ) تحت

 الطبع (

ااملشا ت افىاالنكااتاااملؤمتراتااللمية 

ربيون فى ومون واألشارك بورقة فى ندوة "المسل -

التى عقدت بالجمعية  خر"العصور الوسطى: صورة األ

 2338بريل لتاريخية أالمصرية للدراسات ا

اة اااملهنة عضري ااجليلةاتااللمي
 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية -

عضو هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى التى يصدرها قسم  -

                2399- 2393 جامعة القاهرة –التاريخ بكلية اآلداب 

     


