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         سيـرة ذاتيـــة                   

 

 دكتورة /  إيناس نور الدين رمضان الشوره

) أستاذ مشارك  (    المساعد  تاريخ العصور الوسطى أستاذ   
جامعة المنوفية  كلية اآلداب  -قسم التاريخ واآلثار  -  

 الدرجة الوظيفية: 

ة جمهورية مصر العربي  - جامعة المنوفية     –كلية اآلداب  :   محل العمل   

00201032590995    /00201554884656 :   رقم الهاتف المحمول    

Objectmedieval89@yahoo.com  البريد إللكتروني  :  

 مصر   –م   االسكندرية  1970/     7/  31 تاريخ الميالد :   

 الحالة االجتماعية :        متزوجة  

 الدرجات العلمية  

 
قسم التاريخ واآلثار     -األولي  مع مرتبة الشرف    جيد جدا  عام  اآلداب بتقديرفي  ليسانس  درجة ال  -

 .  م1992كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية مايو -

 مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة     متازمتقدير  ب في التاريخ    ماجستيرال درجة   -

 .   م2000عام   كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية - تخصص العصور الوسطي   

العالقات بين المسلمين واإلمبراطورية البيزنطية في عهد اإلمبراطور قسطنطين  "  :  ن الرسالة  عنوا

 " .     السابع بورفيروجينتوس وإرهاصات الحروب الصليبية

كلية اآلداب    -تخصص العصور الوسطي    مرتبة الشرف األولي مع  درجة الدكتوراة في اآلداب    -

 ان الرسالة :  م  .    عنو2007عام   جامعة اإلسكندرية

بيزنطة   "    في  المدنية  واألرستقراطية  العسكرية  األرستقراطية  بين  م     1204  –  1025الصراع 

  " 

 . م  2019 وحضارتها   وسطي العصور الفي التاريخ تخصص ) مشارك (  درجة أستاذ مساعد   -

 الجوائز العلمية   

عام     - الخريجين  ألوائل  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية  من  االحتفال  1992  تكريم  بمناسبة  م  

 باليوبيل الذهبى للكلية .  
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التاريخ    - بقسم  العلمى  التفوق  منحة  على  عام    -حاصلة  من  االسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية 

 م .  1997م وحتى 1993

حاصلة على شهادة تكريم " التفوق العلمى للطالب المتفوقين بالجامعات المصرية " من جامعة     -

 م .  2000اكتوبر عام  6

مستوى    - على  البيزنطي  التاريخ  في  الحميد  عبد  رأفت  الدكتور  األستاذ  جائزة  على  حاصلة 

التاريخية  عام   للدراسات  المصرية  الجمعية  المصرية  من  عن أحسن رسالة    م  2014الجامعات 

 على مستوى الجامعات المصرية .    علمية تخصص العصور الوسطى

 

 ة   للجـــان على مستوى الدولاعضوية   
 

 م  2019  – 2017مصر  –وزارة الثقافة   –عضو لجنة التاريخ بالمجلس األعلى للثقافة  -

التشجيعية    - الدولة  جوائز  تحكيم  لجنة  الثقافة    –عضو  العربية    –وزارة  مصر    جمهورية 

 (   لجنة سرية)   . م  2019 -2017

    كاديمية لخبــــــرات األا 

 جامعة المنوفية     –ات هيئة  أعضاء التدريس  والقيادات  مـــــدرب  معتمد بمركز تنمية قدر -

 .  االكاديمي واالعتماد يئة القومية لضمان جودة التعليم  مراجع خارجي باله -

 تطلبات الشخصية القيادية حول م DAD    تدريب بالهيئة العلمية األلمانية  حاصلة على  -

 م   بمكتبة االسكندرية .   2013ديسمبر             

 م . 2015 – 2012كلية االداب  جامعة المنوفية  بو بوحدة الجودة واالعتماد االكاديمي  عض -

 وحتى األن .   2019جامعة المنوفية    –كلية اآلداب  –مدير وحدة الجودة ببرنامج التاريخ   -

 . كلية االداب جامعة المنوفية   –ولمدة عام   2013عضو لجنة التعليم والطالب  -

 جامعة المنوفية .  –كلية االداب  –م ولمدة عام   2014وخدمة المجتمع بيئة عضو لجنة ال-

 جامعة المنوفية .   –كلية اآلداب  –م ولمدة عام 2015عضو لجنة العالقات الثقافية   -

 جامعة المنوفية .   –كلية اآلداب  –م ولمدة عام 2019عضو لجنة المختبرات  -

 ين ( ) تدريب المدرب    TOTحاصلة على شهادة      -

 IBCTمــــدرب معتمد  من  البورد الدولي لتدريب المدربين    -

International Board of Certified Trainers  ,BCT   

 
 الجمعيات العلمية عضوية 
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             - Member of International Association for Coptic 

Studies, Italy. 

 عضو اإلتحاد الدولي للمؤرخين .     -

 و جمعية اتحاد المؤرخين العرب  عض    -

 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .     -

 عضو جمعية اتحاد اآلثاريين  العرب .     -

 عضو الجمعية االثرية باإلسكندرية .     -

 عضو الجمعية اليونانية باإلسكندرية .     -

  Association Actim Egypt بفرنسا   –عضو الجمعية االقتصادية الفرنسية     -

 عضو عامل بجمعية أصدقاء مكتبة االسكندرية .  -

   

  المنشورة و األبحاث العلمية المُحكمة   

 

1 -  Revolutions and upheavals during the Byzantine rule of Egypt  ,            

( 313 – 641 ) , Tenth International Congress of Coptic Studied, July 

2012,   Sapienza university ,  Roma , Italy, 2012 . 

الحروب الصليبية  "  ،    حتى نهاية عصرالشام    نة مرعش و دورها السياسي في شمال"  مدي    -2

  –المؤتمر الدولي الخامس عشر إلتحاد اآلثاريين العرب ، جامعة الملك محمد األول بمدينة وجدة  

 م  2012المملكة المغربية  ، اتحاد اآلثاريين العرب 

م ، مجلة كلية    1316  –  1294البابوية والنفوذ الفرنسي في إيطاليا و ألمانيا فيما بين سنتي     -3

 م .  2014جامعة بنها ، العدد السادس والثالثون  ، إبريل  –اآلداب 

بحوث     -  4 مركز  مجلة   ، البيزنطي  العصر  ( خالل  أرسينوي   ( الفيوم  إلقليم  االقتصادي  الدور 

 م. 2015دراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ، العدد الثامن الشرق األوسط وال

                     توابع الحروب الصليبية  ،م 1390الحملة الفرنسية اإليطالية على المهدية في شمال إفريقية عام    -5

   م . 2015جامعة بنها  ، إبريل  –مجلة كلية اآلداب 

القيامة عام    -6 كنيسة  تدمير  /  398حادثة  الفعل  1008  -1007هــ  ورد  الفعل  مجلة مركز    –م 

 م . 2017العدد األول  –جامعة سوهاج  –حضارات البحر المتوسط بكلية اآلداب 
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مجلة كلية    –الدور الدبلوماسي للبطريرك السرياني دينسيوس األول التلمحري في مصر والشام    -7

 م . 2017عدد يناير  –اآلداب جامعة دمنهور 

يهودي    -8 طالب  عام  خطاب  (  1495إيطالي  تاريخية  دراسة   ( جامعة    –م  اآلداب  كلية  مجلة 

 م.  2018عدد أكتوبر  –المنوفية 

عام    -9 المقدس  بيت  الدين مودود علي  الموصل شرف  أمير  اآلداب    –م  1113حملة  كلية  مجلة 

   م .  2018عدد يوليو   - جامعة كفر الشيخ 

العصور   -10 أواخر  المملوكي  للجيش  المالية  الحضارات    التعبئة  بمركز  النشر  قيد   ( الوسطي 

 مكتبة االسكندرية .   -اإلسالمية 

 كتب منشورة      

 .    م2008سمات المجتمع األوروبي في العصور الوسطى ، دار اإلسكندرية للنشر والتوزيع   -1   

 م  2009جوانب من الحياة في مصر في العصر البيزنطي ، اإلسكندرية   -2    

الدولة     -  3   للنشر    تاريخ  السالم  مطبعة   ، والشام  مصر  في  اإلسكندرية  والتوزيع  اإليوبية   ،

 م  2012

 م  2014مطبوعات جامعة المنوفية  –تاريخ األيوبين والمماليك في مصر والشام    -4  

 5-    ( الشرقية  الرومانية  اإلمبراطورية  والتوزيع  1204  –  330تاريخ  للنشر  الطارق   ،  ) م 

 م 2015

 م.  2017جديدة حول إشكاليات عصر الحروب الصليبية ، اإلسكندرية وثائق تاريخية   -6 

اإلسكندرية    -7   ،) وحضارية  تاريخية  دراسة   ( البيزنطي  العصر  خالل  مصر  في  الحياة  نظم 

 .   م 2018

 م . 2019( ، اإلسكندرية   1بحوث ودراسات في العصر الوسيط )    -8

   
 على الرسائل  اإلشراف العلمي  
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 العديد من الرسائل العلمية داخل وخارج جامعة المنوفية .  االشراف ومناقشة

 المشاركة باللجان على مستوى الكلية    

  –م  2012 – 2011، 2008  – 2007عضو مجلس قسم التاريخ بكلية اآلداب أعوام  -1

 م 2014

 م . 2016  -م  2012الجودة  بكلية اآلداب جامعة المنوفية عام مشروع ضمان وحدة  ب عضو  -2

 م .   2013  –م  2012عضو لجنة التعليم وشئون الطالب بكلية اآلداب جامعة المنوفية عام  -3

 م   2014  -2013جامعة المنوفية  –ن بيئة وخدمة المجتمع بكلية اآلداب  ئو عضو لجنة ش  -4

 . م    2015 – 2014جامعة المنوفية  –عضو لجنة العالقات الثقافية  بكلية اآلداب  -5

 م . 2019   عضو لجنة المختبرات  -6

 

 الدورات األكاديمية  والتدريبية    

 أوال :  الدورات األكاديمية   

المهنة     • وأداب  المنوفية    أخالقيات  جامعة   ، التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية    –مركز 

2005 

 2006امعة المنوفية جإعداد وكتابة البحوث العلمية  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  •

ال • أع استخدام  قدرات  تنمية  مركز  التدريس   في  ج تكنولوجيا  التدريس،  هيئة    المنوفية  ضاء 

2006 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ، جامعة المنوفية        إدارة الوقت وضغوط العمل     •

أع  • قدرات  تنمية  البحثي              مركز  الفريق  المنوفيإدارة  التدريس ج  هيئة    –ةضاء 

2007 

 جامعة المنوفية   –عات بحثية                  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مشرو  •

 جامعة المنوفية   –مهارات االتصال الفعال          مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس    •

 ج المنوفية  ت أعضاء هيئة التدريس والقيادات  تنمية قدرا        تعليم األلكترونى            ال  •

مايو    7ورشة عمل بالمعهد الفرنسي لآلثار الشرقية  بعنوان " منهجية البحث والنشر العلمي     •

   .  م 2012

 بعنوان  :   DAD   لمانية   ألتدريبية بالهيئة العلمية ا  دورة    •
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 م   بمكتبة االسكندرية .   2013" متطلبات الشخصية القيادية  "  في  ديسمبر 

- The module entitle " Developing a Personality of Leadership " of the 

further domain " Advanced Training for Alumni " within the DAAD Kairo  

Akademie , German ,  on 7 December 2013, at the premises of Bibliotheca 

Alexandrina .  

ابريل    11 -  10قويم الطالب  "  في الفترة دورة تدريبية بعنوان  "  نظم االمتحانات وت -

م  بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات   2013

 بجامعة المنوفية .  

  17دورة تدريبية بعنوان  "  مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية "  في الفترة  -

االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  م  بمركز الدراسات  2013ابريل  18 –

 والقيادات بجامعة المنوفية .  

  –  11دورة تدريبية بعنوان  "  مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة  "  في الفترة  -

م  بمركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس    2013ديسمبر  12

   لمنوفية .والقيادات بجامعة ا

االساسي    للمسار  المعلومات  تكنولوجيا  على  تدريبية  دورات   :    Basic Trackثـــانيا 

االحترافي    للجامعات   Advanced Track والمسار  األعلى  المجلس  بمركز    معتمدة من 

التدريب على تكنولوجيا المعلومات من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية   

ICTP    : وهى كما يلي 

 

1-  A Using Computers and Managing files , on 23-8 – 2011.  

2-  A Word processing , on 28 – 08 – 2011.  

3-  A- Spreadsheets , on   0 8- 09 – 2011.  

4-  A- Presentation , on 15 –09 – 2011. 

5- A- Data base, on  13- 12  -2011. 

6- A- Information and Communication, on 20 – 12 – 2011. 

7- A Intro. To PC Maintenance & Protection, on 28 – 12- 2011. 

8-  Advanced Power Point  

9- Advanced Operating Systems, on 24 – 07 – 2012. 

10 – Advanced Spreadsheets, on 14 – 06 – 2012. 

 

 للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   : الدورات التدريبية  ثالثا   

 

 م. 2016/   1/  12 – 10في الفترة من       التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالي   -

         توصيف البرامج والمقررات و تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي .                                                         -
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 م . 2016/    1/   20  – 18في الفترة 

 م   2016/   1/   28 – 26المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي  في الفترة  من   -

 م. 2016/  2/   16 –  15في الفترة لي ستراتيجي لمؤسسات التعليم العاالتخطيط اال  -

   م . 2016/   3/   10 – 7في الفترة من   بروتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية  -

 الدولي  الدورات التدريبية في مجال التدريب  :  رابــــعا 

 
  IBCT( للحصول على شهادة مدرب معتمد دولي من     TOTدورة تدريب المدربين  )  -

 م .  وتم اجتياز الدورة بنجاح   2016/  4/  12 -7في الفترة من 

 خــــــدمة المجتمع    

ساعدة او التوعية االجتماعية لدور االيتام  في عدد كثير من القوافل الجامعية للمالمشاركة   -

   والمدارس بمختلف المراحل منها علي سبيل المثال ال الحصر

 جامعة المنوفية    –المنوفية  -األيتام  بسرس الليان   دار   -

جامعة   –م 2014/ 6/  18إلى الحضانة األيوائية للهالل األحمر بشبين الكوم بتاريخ قافلة   -

   . وغيرها    المنوفية 

 بالمؤتمرات  لمشاركة  ا 

 أوال : مؤتمرات تم المشاركة بها

 م . 1995ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -1

 م . 1996ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -2

 م . 1997ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -3

 م 1998ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -4

 م 2000ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -5

 واالثاريين العرب بالقاهرة   م . 2002قاهرة  ن العرب الومؤتمر المؤرخ  -6

 واالثاريين العرب بالقاهرة    م .2003ن العرب القاهرة ومؤتمر المؤرخ  -7

 واالثاريين العرب بالقاهرة  م  2006ن العرب القاهرة و مؤتمر المؤرخ  -8

   م 2009مؤتمر المؤرخون  العرب القاهرة   -9

 30 – 29جامعة عين شمس خالل الفترة من   –المؤتمر الثقافي لقسم التاريخ بكلية االداب   - 10
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 . ) مشاركة ببحث ( م .    2012أبريل              

11 - The Tenth International Congress of Coptic Studies , Rome , Italy 

                                               (Paper   2012.  nd22 –September 17   

المملكة   –مس عشر لالتحاد العام لالثاريين العرب  الذي عقد بمدينة وجدة  المؤتمر الخا -12

المغربية برعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " األلكسو " ومنظمة  

 ) مشاركة ببحث (   م .  2012هـ / 1433اكتوبر لعام  17 -12" األيسسكو " في الفترة من  

  25مصر بعد  " م  2012نوفمبر  6 – 4مر العلمى الثالث لكلية االداب جامعة المنوفية المؤت  -13

 .  " يناير

المؤتمر الدولى السابع للتخطيط االستراتيجى لجودة واعتماد المؤسسات الجامعية والتعليمية  "     -14

عين شمس    جامعة –م ،  دار ضيافة 2012ديسمبر   24 -22نحو آفاق التميز   "  في الفترة من   

 و المركز العربي للتعليم والتنمية  .  

المؤتمر السنوى الرابع عشر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية و موضوعه " النهضة    - 15

 م .  2014أبريل   29 – 28والتحديات الخاريجية في العالم العربي عبر العصور ، في الفترة 

مايو   31  – 29" بمكتبة االسكندرية في الفترة من  مؤتمر  " الفيوم أيقونة التراث المصري    -16

 ) مشاركة ببحث (                 م .      2014

مركز بحوث الشرق االوسط    –المؤتمر األول لشباب الباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر   -17

                                 م .          2014/   11/  13 – 12جامعة عين شمس   –والدراسات المستقبلية 

 (   رئيس جلسة  ) 

م  2015/   11/ 15 -14المؤتمر الثامن عشر التحاد اآلثاريين العرب  القاهرة في الفترة من  -18

 المؤتمر الدولي الثالث للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بعنوان :   -19.

/    4/   18 – 17نراد بالقاهرة من جودة التعليم من أجل الحاضر والمستقبل  ( بفندق كو ) ضمان  

 م.  2016

-  I ACS  11th International Congress of Coptic Studies , Claremont , 

CA, July , 25 – 30 , 2016,  USA      ( paper ) 

 The conditions of Christians in Egypt and the Levant  through the 

writings of Patriarch Dionysius I  Tel Mahre ( 817- 845 ). 

 الندوات و ورش العمل   
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بطريركية األقباط    -ندوة " األم القبطية المصرية عبر العصور " بمعهد الدراسات القبطية   -

 القاهرة  بدعوة من قداسة البابا األنبا تواضروس الثانى .   –األرثوذكس بالعباسية 

 م.   2015/   3/  14بتاريخ     

 م  . 2015القومي المصري بين عبد الناصر والسيسي "   مايو  ندوة بعنوان " األمن  -

 .   ) رئيس جلسة  ( جامعة عين شمس   

ندوات الموسم الثقافي الخامس لمركز الدراسات القبطية بمكتبة اإلسكندرية بمقر المركز بالقاهرة     -

 م .  2016/  3/  27بتاريخ 

واالعتماد عن  دليل المعايير االكاديمية   حضور ورشة عمل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم   -

    القاهرة . –م  بفندق كونراد 2016/  4/  16

 المشاركة بحلقات النقاش والندوات الدورية بلجنة التاريخ بالمجلس األعلي للثقافة .  -

بكلية اآلداب  2019مارس    27ندوة كفاح المصريين عبر العصور   - الندوات  جامعة    –م قاعة 

 اإلسكندرية .  

"  ال - المماليك  سالطين  في عصر  الحربية  والفنون  الفروسية   " األول  الدولي    25  -24مؤتمر 

 .  مركز دراسات الحضارة اإلسالمية بمكتبة اإلسكندرية  - م2019يوليو 

من   - التاريخ   قسم  مؤتمر  ومنظم   االداب  2020فبراير    13  –  10مقرر  كلية  جامعة    –م 

 المنوفية  

  ،،،،والحمد هلل رب العالمين   

 

 / إيناس نور الدين رمضان الشوره   أ.د .م                                  

 )المشارك (  وحضارتها المساعد   تاريخ العصور الوسطى  أستاذ                                    

     جامعة المنوفية  -كلية اآلداب   –قسم التاريخ                                    
 
  
    

  


