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 C.V   ســيرة ذاتية
   ا.د/نريمان عبد الكريم أحمد .

 نريمان عبد الكريم أحمد .االســـــم:  
 ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية . ستاذ التاريخ اإلسالمأالوظـيفـــة: 
           القاهرة . الد : ـمحل المي

 م .81/81/8598 تاريخ الميالد :
 الجتماعية: متزوجةالحالة ا

 : مسلمة  الديانةمصرية                                ــة :الجنسيـ 
   nariman.hassan@art.menofia.edu.eg: البريد االلكترونى

 2224455602ــ  222262220تليفون : 
 

 المؤهالت العلمية )حسب أولوية الحصول عليها(:ـ 
        .2755جدًا عين شمس بتقدير جيد ـ جامعة  كلية اآلدابانس آداب ـ ـليس( 8)    
  ..8511بتقدير ممتاز عام اآلداب ـ جامعة عين شمس ـ فى  ستيرماج(  1)   

تخصص تاريخ إسالمى ) تــاريخ  فى اآلداب ـ جامعة عين شمس ـ دكتوراه( 3)   
 م . 8515عام  مرتبة الشرف األولى المغرب واألندلس (  بتقدير

 : التدرج الوظيفىـ 
 .81/81/8599معة المنوفية اعتبارًا من معيد بكلية التربية ـ جا (8)
 .8/81/8511ـ كلية التربية ـ جامعة المنوفية مدرس مساعد  (1)

 " نقل " 31/6/8519مدرس مساعد بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية فى  (3)

مدرس بذات القسم ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية اعتبارًا من  (1)
89/81/8515 . 

آلداب ـ جامعة المنوفية اعتبارًا من أستاذ مساعد بذات القسم ـ كلية ا (9)
19/81/1118 . 

استاذ بذات القسم ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية اعتبارًا من  (6)
 م وحتى اآلن . 11/9/1115
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 : وخارجها األنشطة التطبيقية بالكلية ـ 

  1188-1181ئيس قسم التاريخ اعتبارا من عام ر . 

 آلداب ـ جامعة المنوفية شهرياً  بالكلية . سمينار قسم التاريخ ـ كلية ا توليت أمانة 

  أسهمت فى وضع الئحة قسم التاريخ وتطوير الدراسة داخل القسم منذ افتتاح الكلية وعند
 تعديل الالئحة داخل القسم .

 . شاركت فى المؤتمرات العلمية السنوية التى يعقدها قسم التاريخ والكلية  

 تاليــة م م ـــل لجنــة شـــئون الطــالب ولجنـــة اشــتركت فــى بعـــا لجــان الكليـــة فــى ســـنوات مت
 الدراسات العليا ولجنة البحوث بالكلية . 

 ت فى عضوية مجلس الكلية عدة سنواتاشترك 

  اقترحت فكرة وضع كتاب عن تاريخ المنوفية عبر العصور مــع نخبــة مــن الــزمال  بالقســم
 فى  الفروع المختلفة . 

 تخصص فى التاريخ اإلسالمى . اشتركت فى تدعيم مكتبة الكلية بك ير من كتب ال 

  . االشتراك بالعضوية والحضور فى اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

 .االشتراك بالعضوية والحضور فى سمينار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة 

 . المشاركة والحضور فى سمينار قسم التاريخ بكلية اآلداب ـ جامعة عين شمس 

 

 االنتدابات : 

  ــادات لتــــدريس مــــواد ــة ـ فــــرع الســ ــة المنوفيــ ــة ـ جامعــ ــة التربيــ التــــاريخ انتــــدب للتــــدريس بكليــ
  اإلسالمى .

 عضوية الجمعيات العلمية : 
 عضو في اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.. 

  عضو بالجمعية التاريخية بالقاهرة. 

 البحوث وأوراق العمل المنشورة : ـ   

فريقيــة المبربيــة ز بحــث منشــور فــى مجلــة كليــة اآلداب ـ السياســة الماليــة للفــاطميين فــى ا (8)
 .1111جامعة المنوفية م العدد الخمسون يوليو 

التجـــار العراقيـــون فـــى مصـــر الفاطميـــة م بحـــث منشـــور فـــى مجلـــة كليـــة اآلداب ـ جامعـــة  (1)
 م .1113المنوفية م العدد ال الث والخمسون م أبريل 

م " تــوازن بــين مصــلحة الدولــة 8819 -8811هـــ / 985-989وزارة المــومون البطــائحى  (3)
ومصلحة الرعية " بحث منشور فى مجلة كلية اآلداب ـ جامعة المنوفيــة م العــدد الخــامس 

 م . 1113والخمسون م أكتوبر 
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المخــزن فــى معيــار الونشريســى م بحــث مفبــوة للنشــر بمجلــة الجمعيــة المصــرية للدراســات  (1)
 التاريخية . 

األغالبة ـ بحــث مفبــوة للنشــر بمجلــة الجمعيــة وضعية األرا فى عصر بصرة المبرب و  (9)
 المصرية للدراسات التاريخية . 

 ( : المؤلفات العلمية ) كتب منشورةـ 
هيئة المصرية العامــة للكتــاب و سلســلة تــاريخ المرأة فى مصر الفاطمية " ال (2)

 م .2770,  66المصريين , العدد 

مصـــرية العامـــة معاملـــة  يـــر المســـلمين فـــى الدولـــة ا ســـالمية , الهيئـــة ال (2)
 م .2776,  72للكتاب , سلسلة تاريخ المصريين , العدد 

مجتمع افريقية فى عصر الــوالة " الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب " سلســلة  (0)
 م .2222,  274تاريخ المصريين , العدد 

دراســـات فـــى تـــاريخ مصـــر ا ســـالمية , الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب "  (5)
 . 2225سلسلة تاريخ المصريين , 

 . 2222الخلع بين الفقه والتاريخ , دار رؤية , بتاريخ  (4)

 ا شراف العلمى :
  شاركت في مناقشاتها : ـ الرسائل التى أشرفت عليها او 

-550هـــ/ 275-224التجارة فى بــالد المغــرب فــى عصــر االســتقالل  (2)
م و رسالة ماجستير للطالبة / عزيزة زايد مصــطفى المعيــدة بقســم 727

 2225/ 22/4اآلداب ـ جامعة المنوفية التاريخ بكلية 

 النكار في بالد المغرب االوسط من القرن الثاني حتي السابع الهجري  (2)
 2225رسالة ماجستير كلية االداب جامعة عين شمس      

المراكز التجارية فى مصر الفاطمية , رسالة ماجســتير للطالبــة / وســام  (0)
 .2226/ 22/5محمود سالم ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية 

الحياة االقتصادية فى الدولة الغزنوية ـ رسالة ماجستير ـ كليــة اآلداب ـ  (5)
 .2226جامعة المنوفية 
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ـ رســالة دكتــوراه ـ كليــة هــ5حتى القــرن  هـ 2المرأة المغربية من القرن  (4)
 م .2227البنات  جامعة عين شمس 

الحياة الثقافية فى القيروان فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر  (6)
الميالدى و رسالة ماجستير للطالبة / سوزان محمود أحمد سيد عزب ـ 

 .25/2/2227كلية اآلداب ـ جامعة بنى سويف 
نظم الحكم فى الدولة الرستمية , رسالة ماجستير للطالبة / شــيما       (5)

 . 2227ـ جامعة المنوفية مصطفى خيرة ـ كلية اآلداب 

النظــام القضــائى فــى عصــر الدولــة األمويــة , رســالة ماجســتير ـ كليــة  (2)
 م .2227اآلداب ـ جامعة المنوفية 

اقليم قسطيلية من الغزوة الهاللية وحتى نهاية الدولــة الحفصــية ـ كليــة  (7)
 .2227اآلداب ـ جامعة عين شمس 

وراه للطالبــة / عزيــزة الكتابة التاريخية عنــد هــالل الصــابا , رســالة دكتــ (22)
زايــد مصــطفى المــدرس المســاعد بقســم التــاريخ ـ كليــة اآلداب ـ جامعــة 

 . 2222المنوفية 

الشرطة والسجون فى عصر ا مارة وملوك الطوائف , رســالة دكتــوراه ـ  (22)
 .2222كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية 

ى ســالمى إلــى نهايــة عصــر بنــاقليم الزاب فى بالد المغرب من الفتح ا  (22)
 .2222رسالة ماجستير ـ كلية اآلداب ـ جامعة بنى سويف حماد , 

ــالة  (20) ــباى , رسـ ــد األشـــرف برسـ ــارية فـــى عهـ ــية والحضـ ــاهر السياسـ المظـ
المنوفية للطالبة / نرمين شوقى المدرس دكتوراه ـ كلية اآلداب ـ جامعة 

 .2222المساعد بقسم التاريخ ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية 
ة والتجارية فى شرق األندلس , رسالة ماجستير ـ كليــة الموانا الحربي  (25)

 2222اآلداب ـ جامعة المنوفية 
العامة في بغداد في العصر العباسي الثاني رســالة دكتــوراه كليــة االداب  (24)

 2222جامعة المنوفية 
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ــي )  (26) ــ ــ ــ ــ ــ ــر الحفصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي العصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاة الثقافيــ ــ ــ ــ ــ ــ ه 722_605الحيــ
 2222م ( كلية االداب جامعة بنها دكتوراه 2450_2205/

المظـــاهر الحضـــارية فـــي اعمـــال المنوفيـــة فـــي العصـــر المملـــوكي كليـــة  (25)
 2222ماجستيراالداب جامعة المنوفية 

ــث  (22) ــ ــ ــ ــ ــدس الثالــ ــ ــ ــ ــ ــد ريمونـ ــ ــ ــ ــ ــي عهــ ــ ــ ــ ــ ــليبية فـ ــ ــ ــ ــ ــرابلس الصــ ــ ــ ــ ــ ــارة طـ ــ ــ ــ ــ امـ
ــة االدابه(  420_2225/455_2240) ــمس  كليــ ــين شــ ــة عــ جامعــ

 2222ماجستير
ــر )  (27) ــ ــي االحمــ ــ ــم بنــ ــ ــت حكــ ــ ــة تحــ ــ ــة  رناطــ ــ ــة لمملكــ ــ ــة الخارجيــ ــ السياســ

ــوم م 2572_2045ه/ 275_544 ــ ــ ــ ــ ــة الفيـ ــ ــ ــ ــ ــة االداب جامعـ ــ ــ ــ ــ ( كليـ
               2222ماجستير 

خـــالل العالقـــات الثقافيـــة بـــين المغـــرب االســـالمي ومصـــر وبـــالد الشـــام  (22)
 عصر    

كليـــة االداب جامعـــة  م2267_2222ه/ 665_424دولـــة الموحـــدين          
 2220بني   سويف ماجستير 

ي البنيــة السياســية و االقتصــادية حركات التمــرد والعصــيان واثرهــا علــ   (22)
ــر )  ــ ــ ــ ــ ــة بمصــ ــ ــ ــ ــ ــر الجراكســ ــ ــ ــ ــ ــي عصــ ــ ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ  720_525واالجتماعيــ

ــة م (2425_2022ه/ ــة المنوفيـــ ــة االداب جامعـــ ــوراه كليـــ ــالة دكتـــ رســـ
2220 

اثر علما  بالد الشام وشبه الجزيرة العربية في الحياةالسياسية عصر    (22)
 2225كلية االداب جامعة المنوفية رسالة دكتوراه الدولة االموية 

ــاريخي االندلســـي عصـــر دولتـــي  (20) ــاب التـ ــية فـــي الخطـ المعارضـــة السياسـ
ــدين  )  ــرابطين والموحـــ ــالة م ( 2220_2272ه/ 622_525المـــ رســـ

 2225كلية االداب جامعة المنوفية دكتوراه 
قبيلـــة تمـــيم ودورهـــا فـــي الدولـــة العربيـــة االســـالمية مـــن العصـــر النبـــوى  (25)

ــوي  ــ ــر االمـ ــ ــة العصـ ــ ــي نهايـ ــ ــالة (  م542_622ه/202_2) وحتـ ــ رسـ
 2224كلية االداب جامعة المنوفية  دكتوراه
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م 2425_2242ه/720_652)  المملوكيأعمال الجيزية في العصر  (24)
          2224دراسة تاريخية كلية االداب جامعة المنوفية رسالة دكتوراه ( 

م ( وكتابــه 242_572ه /202_255ابن حبيــب الســلمي االندلســي ) (26)
كلية االداب جامعة بنها رسالة ماجســتير  التاريخ ) دراسة في المنهج (

2224 
ــدى )  (25) ــر الموحــ ــي العصــ ــى فــ ــع المغربــ _ 2222ه/ 622_424المجتمــ

 2224م ( كلية االداب جامعة بني سويف رسالة دكتوراه 2267
المالبس في االندلس فــي العصــر االمــوى ) دراســة تاريخيــة حضــارية (  (22)

دكتــوراه  ( كليــة االداب جامعــة الفيــوم م2202_546ه/522_ 202)
2224 

 2224االحباس في المغرب  كلية االداب جامعة الفيوم دكتوراه  (27)
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الــدين العينــي تحقيق مخطوط    (02)

ــن ) ــرة مـــ ــي الفتـــ ــات 2052-2020ه/552_520فـــ ــة الدراســـ م ( كليـــ
 2226االنسانية فرع البنات بالقاهرة رسالة دكتوراه 

ــبالد المغـــرب ا   (02) ــرأة بـ ــامس المـ ــرن الخـ ــي القـ ــتح وحتـ ــذ الفـ ــالمي منـ السـ
 2226الهجري كلية االداب جامعة كفر الشيخ رسالة ماجستير 

 لعصرين السلجوقي واالتابكيالحياة العلمية في الموصل في ا (02)

م ( كليـــة االداب جامعـــة المنوفيـــة 2062ه/662م_2276ه/527)  
 2225رسالة دكتوراه 

الــوادي الكبيــر منــذ منتصــف المقابر االسالمية في االندلس جنوب نهــر  (00)
القـــرن الخـــامس حتـــي نهايـــة التاســـع الهجـــري منتصـــف الحـــادي عشـــر 
ــبيلية _  ــة ) اشـ ــة أثريـ ــة تاريخيـ ــيالدي دراسـ ــر المـ ــامس عشـ ــر الخـ اواخـ

 2225ة رسالة دكتوراه رناطة (كلية االداب جامعة المنوفيالمرية_  
ــر  (05) ــع عشـ ــري /الرابـ ــامن الهجـ ــرن الثـ ــة القـ ــوفي بدايـ ــا )تـ ــاني مؤرخـ  التجـ

 .2222كلية االداب جامعة المنوفية رسالة دكتوراه    الميالدي(

Commented [QF1 :] في المنهج 

Commented [QF2 :] 
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( كليــة 2450_2222ه/722_626) االسواق فــي العصــر الحفصــي  (04)
  2222االداب جامعة الفيوم رسالة دكتوراه 

  


