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السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم :شيماء حسن محمد سالم.
تاريخ الميالد.1981/10/14 :
العنوان 29 :مساكن الضباط – العمرانية – محافظة الجيزة.
الجنسية :مصرية.
الحالة االجتماعية :متزوجة.
الديانة :مسلمة.
تليفون01141147746 :
اإليميلahmoshha15@gmail.com :

Shaymaa.salim@art.menofia.edu.eg
المؤهالت العلمية (حسب أولوية الحصول عليها):
 ليسانس آداب قسم التاريخ جامعة المنوفية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف مايو
.2002

 ماجستير تاريخ حديث ومعاصر بتقدير ممتاز 2010م.
عنوان الرسالة " :دور جامعة الدول العربية فى إمارات الخليج العربى (1953م-
1971م) ،إشراف االستاذ الدكتور /محمد عبد الرحمن برج (أستاذ التاريخ الحديث
والمعاصر بكلية اآلداب -جامعة المنوفية.
 دكتوراة فى فلسفة التاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر كلية اآلداب -جامعة
المنوفية  2019بتقدير مرتبة الشرف األولى.
عنوان الرسالة  " :الحياة اإلجتماعية بإمارات الساحل العمانى" (1982م-
1971م) ،تحت إشراف االستاذ الدكتور /حلمى أحمد شلبى (أستاذ التاريخ
الحديث والمعاصر بكلية اآلداب -جامعة المنوفية).
التدرج الوظيفى :
 معيدة بكلية اآلداب جامعة المنوفية 2003م2010-م.
 مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة المنوفية 2010م حتى 2019م.
 مد رس بكلية اآلداب جامعة المنوفية من  2019حتى اآلن.
االهتمامات :
 قراءة الكتب التاريخية والسياسية واالجتماعية.
 حضور المؤتمرات العلمية والسيمينارات المتخصصة.
 حضور المناقشات العلمية (رسائل الماجستير والدكتوراة).
 عضوية الجمعية التاريخية.
المهارات :
 أكتب وأتحدث اللغة االنجليزية بمستوى جيد.

 تم اجتياز امتحان التويفل المحلى من اإلميدايست.
 حاصلة على  ICDLالمحلى من مركز اللغات والترجمة كلية اآلداب جامعة
القاهرة أغسطس .2018
 حاصلة على  International ICDLنوفمبر .2018
األنشطة التطبيقية بالقسم :
 عضو بمجلس القسم للعام الجامعي (2019م2020 -م).
 حضور سيمنارات قسم التاريخ -كلية اآلداب -جامعة المنوفية.
 أقوم بتدريس نصف مادة تاريخ األمريكتين لطالب الفرقة الثالثة بكلية اآلداب
جامعة المنوفية الترم األول للعام الجامعي (2019م2020 -م)؛ والترم األول
للعام الجامعي (2020م2021 -م).
 أقوم بتدريس مادة تاريخ العرب المعاصر لطالب الفرقة الثالثة قسم جغرافيا كلية
التربية جامعة المنوفية الترم األول للعام الجامعي (2019م2020 -م)؛ والترم
األول للعام الجامعي (2020م2021 -م).
عضوية الجمعيات:
 عضو الجمعية التاريخية بالقاهرة.
الدورات التدريبية:
 استخدام قواعد البيانات العالمية .2019/1/29
 إتخاذ القرارات وحل المشكالت .2019/2/5
 التعلم مدى الحياة .2019/2/12
 إدارة الناس .2019/2/19
 الدعم الطالبى فى مؤسسات التعليم العالى .2019/2/24

 مهارات استخدام الخرائط الذهنية .2019/3/3
البحوث المنشورة:
 بحث بعنوان "األرض والناس فى إمارات الساحل العمانى خالل القرنين الثامن
عشر والتاسع عشر"؛ منشور بمجلة كلية اآلداب جامعة المنوفية؛ اإلصدار رقم
 117لشهر (أبريل2019 -م).
المشاركة فى أنشطة التطوير والجودة:
 نائب مدير وحدة الجودة بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة المنوفية.
شهادات التقدير:
 شهادة تقدير جامعة المنوفية فى احتفالية عيد الجامعة السنوى بمناسبة الحصول
على الليسانس بتقدير جيد جداً بمرتبة الشرف ،عام .2002
 شهادة تقدير من جمعية المساعى المشكورة بمناسبة الحصول على الليسانس
بتقدير جيد جداً بمرتبة الشرف ،ولتفوقى الدراسى وترتبى األولى على كلية
اآلداب جامعة المنوفية لخريجى عام .2002
 شهادة تقدير من صندوق الزمالة بكلية األداب جامعة المنوفية بمناسبة حصولى
على الماجستير فى التاريخ الحديث والمعاصر .2010

