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 استمارة تعريف                                     

 عضو هيئة تدريس                     جامعة المنوفية

  هعزيزة زايد مصطفى عبي /د        
 كلية اآلداب. -مدرس بقسم التاريخ    

 البيانات الشخصية:
 044423197600187رقم الكود بجامعة المنوفية/ 

 عبيهعزيزة زايد مصطفى االســـــم / 
Aziza Zayed Mostafa Obya 

 07611031701504الرقم القومى/ 

 مسلمةالديانة/ 

 متزوجةالحالة االجتماعية/ 

 بيانات الميالد واإلقامة:

 م3/11/1976تاريخ الميـالد 

 منوفية – منوفالميــالد /  مكان
 مصريةالجنسيــــة / 

 ج.م.ع -منوفية - -المنطقة الثانية عشر -الساداتالعنوان الحالى/ 

 الوظيفية األساسية: تالبيانا
 القسم/ التاريخ

ــة  ــة/الدرجـ ــة الحاليـ جامعدددة –كليدددة ابدا -تدددا يس مىددد م مددد     الوظيفـ
 .المنوفية

 قائم بالعمل.الحالة الوظيفية الحالية/ 

 م.3/10/1999تاريخ التعيين/ 

 وسائل االتصال:
  azazayed@yahoo.com                     -بريد الكترونى:
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 01227253069 --- 01092512531موبايل/تليفـــــون / 
 0483640511منزل/        

 بيانات المؤهالت:

 -كليددددددة ابدا  –م 1998دو  مددددددايو  –ليسددددددانآل فدددددد  ابدا   -1
 جامعة المنوفية.

ماجسددتير فدد  التددا يس اوىدد م  ومولددوعةاف التدددا   فدد   دد د  -2
ددد/297-125عصدددر اقىددتق ل   المغددر  فدد  م(ف 909-743هد
 ، من جامعة المنوفية.2004 ، تق ير ممتاز

الكتابددة التا يةيددة ف ومولددوعةا  فدد  التددا يس اوىدد م ، الدد كتو ا   -3
ددد/448-359  عنددد  هددد ل الصدددا   ف،  تقددد ير م(1056-969هد

ممتدداز مددت مرتلددة الشددرف ااولدد  مددت التواددية بددالطلت والنشددر 
، مدددددددن جامعدددددددة 2011عدددددددات المصدددددددرية، والتلدددددددادل  دددددددين الدام

 المنوفية.

 -التخصص العام:

 تا يس عصو  وىط 
  -التخصص الدقيق:

 تا يس مى م 
 -التدرج الوظيفى:

مدددددن  جامعدددددة المنوفيدددددة. –كليدددددة ابدا   –معيددددد  بقسدددددم التدددددا يس  -1
 9/6/2004حت  3/10/1999

 جامعددة المنوفيددة. –كليددة ابدا   –م    مساع  بقسم التددا يس  -2
 .26/4/2011م حت  9/6/2004من 

مدددن  جامعدددة المنوفيدددة.  –كليدددة ابدا   –بقسدددم التدددا يس مددد     -3
 م حت  تا يةه.26/4/2011
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 -النقابات والهيئات العلمية التى أنتمى إليها:

 .عضو بالدمعية المصرية التا يةية -1

 عضو باتحاد المؤ خين العر . -2

لمنوفيددة، جامعددة ا –كليددة ابدا   -عضددو لدنددة  ددبوئ الليبددة  -3
 م.2014

جامعددة  –عضددو  لدنددة الدددود  وتطددوير التعلدديم، كليددة ابدا   -4
 م.2015المنوفية، 

جامعدددة  -كليدددة ابدا  -عضدددو فنمدددينف مدلدددآل قسدددم التدددا يس -5
 م.2015المنوفية، 

عضو بسمينا  قسم التا يس، لمناقشة خطددا التسددديل لرىددائل  -6
 -كليددددددة ابدا  -الماجسددددددتير والدددددد كتو ال، واابحددددددا  العلميددددددة

 م.2015جامعة المنوفية، 

جامعددددددة  -كليددددددة ابدا  -عضددددددو  لدنددددددة الع قددددددات الثقافيددددددة -7
 م.2015المنوفية، 

جامعددة المنوفيددة،  -كليددة ابدا  -عضو بكنترول اقمتحانددات -8
 حت  ابئ. م2015

 
 -:التى شاركت بها المؤتمرات العلمية

 –المؤتمر الدولى الثانى فى تاريخ العلــوم عنــد العــرب والمســلمين  -1
دولة اإلمارات العربيــة المتحــدة  فــى الفتــرة  –معة الشارقة بجا
 . 2014/ديسمبر/ 11 -8من 

  -الرسائل العلمية أشرف عليها:
 رسالة ماجستير: -1
محاوالت المد الشيعي داخل الدولة السلجوقية والتصدي لها من قبل الدولة  -1

باسم نبوي حسن  /مقدمة من الطالب م(  1193-1040ه/  432-590)
 .قسم التاريخ - كلية اآلداب  -جامعة المنوفية  - عرفة
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الفساد فى الدولة الحفصية  مقدمة من الطالبة عبير أحمد على  باالشتراك  -2
قسم  - كلية اآلداب  -جامعة المنوفية مع أ.د نريمان عبد الكريم أحمد. 

 .التاريخ
 رسالة دكتوراه: -2

جم عبد هللا التجانى مؤرخا  مقدمة من الطالب عبد الهادى ن -1
 .قسم التاريخ - كلية اآلداب  -جامعة المنوفية داوود  


