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 C.V   ســيرة ذاتية
 

 

 د . نيفين مصطفى حسن سعد  
 .نيفين مصطفى حسن سعداالســـــم:  
 . المنوفيةبكلية اآلداب ـ جامعة  المساعد ـــــ  والمعاصر أستاذ التاريخ الحديثالوظـيفـــة:  
          اإلسكندرية . الد : ـمحل المي

 متزوجة .  الحالة اإلجتماعية :
 : مسلمة  الديانةمصرية                                الجنسيـــة :

 nevensaad500@yahoo.com  البريد االلكترونى:

                            Nevien.saad@art.menofia.edu.eg 

 
 تاريخ حديث   التخصص العام:
 : تاريخ الدراسات العثمانية التخصص الدقيق

 المؤهالت العلمية )حسب أولوية الحصول عليها(: ـ 
        ة و اإلسالميـة ـ جامعة  ـاريخ واآلثار المصريـالتانس آداب ـ قسم ـليس( 1)    

 م بتقدير " جيد جدًا ".  1991سكندرية ـ مايو اإل    
ــاريخ )تال  " من قسم  بتقدير" ممتاز  التاريخفى    ستيرماج(  2)  (  حديث شعبة تاريخ  ــــــــــ

 .   م    1997كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية 

ــيد فى العصــــر العثمانى ) :  عنوان الرســـالة          ــ   1213-923رشــ          م(1798-1517هــــــــــــــــ
ــ بكلية اآلداب ـ  إشراف أ.د   محمد محمود السروجى , أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرــــــــ

  جامعة اإلسكندرية .
ــم مع مرتبة الشـــــرل ا ولىفى التاريخ   دكتوراه( 3)     ــعبة تاريخ حديث (   تاريخال  من قســـــ ) شـــــ

 .م 2003كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية 
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ــة : م تم  الحرفيين فى         القرنين الســـادش عوـــر والســـاب  عوـــر مصـــر فى   عنوان الرســـالـــــــــــــــ
إشراف أ.د  محمد محمود السروجى , أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرــــــــــ بكلية   الميالديين  

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرـ   اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية . ا.د   فاروق عثمان أباظة ,
 بكلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية .

 :  من ا حدث لألقدم التدرج الوظيفىـ ــ
ومعاصر بذات القسم ـ كلية اآلداب ـ جامعة أستاذ مساعد تاريخ حديث  (1)

 م.  2017 1 23المنوفية ـ اعتبارًا من

   .م 2004 9 26بذات القسم بالكلية اعتبارًا من حديث مدرش تاريخ  (2)
مدرش مساعد تاريخ ) عثماني ( بقسم التاريخ ـ بكلية اآلداب ـ جامعة  (3)

 م .  2000 11 12المنوفية اعتبارًا من 

 

 األنشطة التطبيقية بالكلية : ـ 

 م2011-  م2010  -  م2008  -م 2006  -م2004م لس القســــــــــــــم منـذ عـام ب  عضــــــــــــــو •
  وحتى اآلن . 2016,  2013-2014

 .2017-2016, 2011-2010اعوام أمين م لس قسم التاريخ عن  •

 حضور سمينار قسم التاريخ ـ كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية.  •

 .2012-2011عضو بل نة شئون الطالب بالكلية عام  •

 .2014المواركة فى وض  الئحة قسم التاريخ  •

ــرأ • ــر الحديث والمعاصــــــــ ــادر تاريخ مصــــــــ (  ( و ) مناهج البحث العلمي درش مادة ) مصــــــــ
 حتى اآلن. 2013لطالب الدراسات العليا ـ بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية 

 2004ــ بكلية اآلداب ــ جامعة المنوفية  الثالثة  الدولة العثمانية( للفرقة  ة ) تاريخ درش مادأ •
– 2016. 

 2004ـ بكلية اآلداب ـ جامعة المنوفية  درش مادة ) تاريخ العرب الحديث ( للفرقة الثالثة  أ •
-2016 . 

للفرقة الثالثة ــــــــــــــــ بكلية اآلداب ــــــــــــــــ جامعة المنوفية   أدرش مادة ) تاريخ مصـر العثمانية ( •
2004 -2007 . 

ة المنوفية  درش مادة ) تاريخ العرب المعاصر ( للفرقة الرابعة ــــــــــــ بكلية اآلداب ــــــــــــ جامعأ •
2004 - 2014 . 
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ــ بكلية اآلداب ـــــــــــــــ جامعة  أ • درش مادة ) تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ( للفرقة الرابعة ـــــــــــــ
 . 2007-2005المنوفية 

ش مادة ) تاريخ مصر الحديث والمعاصر ( للفرقة الرابعة ــــــــــــ بكلية اآلداب ــــــــــــ جامعة  در أ •
 . 2012-204المنوفية 

ــ بكلية اآلداب ـــــــــــــــــ جامعة  أ • درش مادة ) نصـــوا تاري ية بلاة اور ية ( للفرقة الرابعة ـــــــــــــــ
  .2011المنوفية 

أدرش مادة ) تاريخ مصر الحديث ( الفرقة الرابعة ـــــــ قسم اللاة العر ية ـــــــ جامعة المنوفية   •
210 – 2012 .  

" و " تاريخ العرب    تاريخ العرب الحديثلمادة "   جامعة المنوفيةبكلية التر ية ـ    أدرش مواد •
و" تاريخ مصــــــــــر الحديث " و " تاريخ مصــــــــــر  و " تاريخ الدولة العثمانية"   المعاصــــــــــر " 

المعاصر " للفرقة الرابعة بكلية التر ية ــــــ شعبة " التاريخ " و " الدراسات اإلجتماعية " و " 
ومـادة  علم الواـائل للفرقـة الثـانيـة تـاريخ  , ومـادة قـاعـة بحـث للفرقـة الرابعـة   ال ارافيـا " .

 . 2016 – 2004دراسات اجتماعية 

 :  النشاط الطالبى

ــ بقسم التاريخ للعام   ــ جامعة المنوفية ــــ مرشد أكاديمى للفرقة الرابعة بكلية االداب ــــ
 . 2011ـ 2010ال امعى 

 منلتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ام الساعات المعتمدة  مرشد أكاديمى لطالب الدكتوراه بقسم ا
2015. 

 االنتدابات : 

للتدريس بكلية التر ية ـــ جامعة المنوفية ـــ فرس السادات لتدريس مواد " تاريخ مصر   تانتدب •
الحديث , تاريخ مصــر المعاصــر " للفرقة الرابعة  تاريخ . وشــعبة الدراســات االجتماعية . 

 . 2016-2004منذ عام تاريخ العرب الحديث " للفرقة الثالثة تاريخ وجارافيا 

صر فى العصر العثمانى ــــــــــــــ كلية السياحة والفنادق ــــــــــــــ فرس لتدريس مادة تاريخ م  تانتدب •
ـــــــــــــــــــــ جامعة المنوفية , الفرقة الثالثة ارشــــــاد ســــــياحى . وتاريخ مصــــــر الحديث    الســــــادات

والمعاصر ـــــــــــ الفرقة الرابعة ـــــــــــ كلية السياحة والفنادق ـــــــــــ فرس السادات ـــــــــــ جامعة المنوفية  
2004-2010. 

 عضوية الجمعيات العلمية : 
 م وحتي اآلن .1993المؤرخين العرب بالقاهرة منذ عام عضو في اتحاد  •

 م . 1996سكندرية منذ عام رية باإل عضو بال معية اآلا •
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 .   وحتى اآلن  م 1993عضو بال معية التاري ية بالقاهرة منذ عام  •

 .وحتى اآلن م1998عضوية اتحاد اآلااريين العرب بالقاهرة منذ عام  •

 م. 2016عضو فى االتحاد الدولى للمؤرخين العرب بالعراق منذ عام  •

 

 

 : المجالت العلمية المحكمةتحكيم  عضوية و 

عضـــــــــو ل نة التحكيم الدولية ال ارجية ابحا  التاريخ فى المؤتمر الراب  للبحث   •
ــارات االجتماعية بلندن والمنعقد بدولة قطر فى  ــتوـــــ العلمى بمركز البحو  واالســـــ

 .عامة للبحث الثقافى )كتارا( قطرم بالمؤسسة ال2015مارش  17_15الفترة من 

ردنية الهاشمية  عضو ل نة تحكيم بم لة كلية اآلداب ـــــ جامعة جدارا ـــــ المملكة اا  •
 م حتى اآلن.2018 -2017منذ 

مرور قرن على وفاة اصدار كتاب تذكارى ب  ل نة تحكيم ابحا  التاريخ بمناسبة  عضو   •
 . 2018, تركيا  السلطان عبد الحميد الثانى 

من  جامعة المنوفية  – بحا  التاريخ الحديث والمعاصر بم لة كلية ااداب أعضو تحكيم   •
 . وحتى اآلن  2017

 ال زائر.   –عضو تحكيم ابحا  التاريخ الحديث والمعاصر بم لة قضايا تاري ية  •
 

 ورش العمل : 
 .حضور ورشة عمل عن اقافة ال ودة بكلية ااداب   •

   ورشة عمل عن كيفية تحويل المقررات إلى الوكل اإللكترونى . •

ال امعى  حضور ورش عمل ال ودة بكلية اآلداب ـــــ جامعة المنوفية للعام  •
2013-2014. 

رئيس ل نة برنامج التقويم الذاتى والدراسة الذاتية بوحدة ال ودة بقسم التاريخ   •
 حتى اآلن.   2020جامعة المنوفية .

 

   :  الدورات التدريبية
 . م2002دورة إعداد المعلم ال امعي لعام  •

دورة عن منه ية البحث والنور العلمى , المعهد الفرنسى لآلاار الورقية  •
 . 2012بالقاهرة مايو 
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 اللغة العربية :   •
    دابها من كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية    اجتياز دورة اللاة العر ية وآ        

 . بتقدير " جيد جدًا "  1996عام 
 : اللغة اإلنجليزية •

بتقدير "  اإلسكندريةمركز خدمة المجتمع ـ جامعة  - TOFEL  اجتياز دورة التويفل       
 . 1996جيد جدًا " عام 

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس :    •
 .2014 12 24-23برنامج مهارات العرض الفعال بتاريخ  (1)

 .2014 12 31-30برنامج ال امعة والم تم  بتاريخ  (2)

 . 2016 9 21-20ات اذ القرارات وحل الموكالت بتاريخ برنامج  (3)

 .  2016 10  17-16مهارات التفكير بتاريخ  (4)

 .  2016 11 21- 20 بتاريخ برنامج سلوكيات المهنة (5)

 . 2016 12 5-4إعداد موروعات البحو  التنافسية بتاريخ برنامج  (6)

 م. 2021 2  10-9برنامج است دام قواعد البيانات العالمية بتاريخ  (7)

برنامج اإلرشاد ااكاديمى والدعة الطالبى في مؤسسات التعليم العالى  (8)
 م.2021 2 15-14واستراتي يات التعليم والتعليم بتاريخ 

 البحوث وأوراق العمل المنشورة :  •

م " وذلك بمناسـبة  1807-م1517بحث بعنوان " الحياة االقتصـادية لمدينة رشـيد منذ عام  (1)
  فى ندوة بدار الواائل القوميةم على مدينة رشيد .   1807عامًا على حملة فريزر   200مرور 
 . وتم نوره" مركز تاريخ مصر المعاصر "  م 2007لعام 

ــبانى فى بحث بعنوان " دور ااخوين خير الدين بر اروش وع (2) روج فى مقاومة االســـتعمار اإلسـ
مارش  6-3شمال افريقيا " فى المؤتمر الدولى ) العرب والترك عبر العصور ( فى الفترة من 

 . وتم نورهبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ اإلسماعيلية ـ جامعة قناة السويس  2013

الوــيخ حســن العطار رائد النهضــة العلمية فى مصــر فى القرن التاســ  عوــر "   بحث بعنوان "  (3)
مارش  5-3فى مؤتمر ) دور العلماء المسـلمين فى خدمة الحضـارة اإلنسـانية ( فى الفترة من 

  وتم نوره .جامعة قناة السويس .  بكلية االداب والعلوم اإلنسانية . اإلسماعيلية . 2014
  11-8من    سلطان محمد الفاتح فى خدمة العلم والعلماء " فى الفترة ( بحث بعنوان " دور ال 5)
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المؤتمر الدولى الثانى فى تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين (    ), فى مؤتمر  2014ديسمبر  
, وتم نور بم لة  اإلمارات العر ية المتحدة  بكلية اآلداب والعلوم االنسانية ـــــ جامعة الوارقة ـــــ  

 .2015ـــــ 76العدد, جامعة االسكندرية ــــــ  نوره فى م لة كلية اآلداب  تمو  المؤتمر ,
 سفارتى أبى العباش الازال إلسبانيا وال زائر لتنسيل ال هود لفكاك ااسرى ( بحث بعنوان " 6) 

جامعة بنها   –نور بم لة كلية االداب "  (م 1790  -1757هـ   1204 -1171) 
2014 . 

هـ    1131 – 1033اليعار ة ضد االستعمار البرتاالى جهاد  " بحث بعنوان  (9)
العدد :  .  فى م لة مركز بحو  الورق ااوسط  منووربحث  . م1718 -1624
 . 2017ـــ مارش  41

(10)   " بعنوان  الناصربحث  الرئيس جمال عبد  الصينية خالل حكم  " العالقات المصرية 

المؤتمر فى  به  شاركت  الدولي  بحث  واالفريقية  مستقبل    العلمي  الصينية  العالقات 

 .2017نوفمبر  22- 21فى الفترة من  والعربية وآفاق التعاون

بعنوان (11) اليمن  "  بحث  فى  التوسعية  بريطانيا من سياسة محمد على  - 1832موقف 
بالمؤتمر العلمى الدولى الثانى , اليمن في العهد العثمانى الثانى)    ألقى "  بحث  م1840
  17-16م  ( جامعة إسطنبول , مؤسسة التاريخ التركى , الفترة من  1924- 1832
 . 2018وتم نوره بم لة كلية اآلداب جامعة المنصورة , يناير . 2017نوفمبر 

(12)   " بعنوان  العالم  بحث  في  العلمى  البحث  والمأمولمعوقات  الواق   بحث   "    العر ى 
المحكمالدولى  بالمؤتمر  منوور   التر وى  العر ى    المؤتمر  الوطن  فى  العالى  التعليم 

, كلية العلوم التر وية ,    االقتصاد المبني على المعرفة   الوظائف واادوار فى ضوء
 . 2018ابريل  25-23اآلردن , فى الفترة من  –جامعة جدارا , عمان 

 –  1876  الو صيات العر ية في بالط السلطان عبد الحميد الثانى بحث بعنوان "   (13)
فى   بمناسبة مرور قرن على وفاة السلطان عبد الحميد الثانى منوور" بحث  م1909

وتم نوره بثال  لاات  . 2018ديسمبر  15-12فى الفترة من , تركيا الذاكرة العر ية 
   التركية واالن ليزية والعر ية.

-1918  دور عبد الرحمن الوهبندر في حكومة الملك فيصل ااول  بعنوان " بحث   (14)
)الحكومة العر ية  ", شاركت به فى المؤتمر السنوى السادش للدراسات التاري يةم1940

  , بيروت. 2019ابريل  27-26م( فى الفترة من 1920-1918فى دمول 
(15)    " بعنوان  المصبحث  النسائية  الحركة  لرموز  الفكرى  الفترة  ريةالتكوين  من   فى 

بعد مئة   1919" اورة    المؤتمر الدوليبحث ألقى فى المؤتمر    م1919إلى  1805
 م. 2019مارش  18ــــ 16فى الفترة من  " عام
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(16)   " بعنوان  والتن يمات  بحث  االصالح  حركة  ظل  فى  باداد  لوالة  العامة  ال دمات 
الدولى  م1917-1869  العثمانية المؤتمر  فى  ألقى  بحث  العثمانية  "  باداد  حول 

 .  تركيا -اسطنبول  –م  2019دسيمبر  28-62فى الفترة من  (1917- 1831)
فى    فى دمول وأار ذلك على الت ارة  المواصالت  طرق   تطوربحث بعنوان"   (17)

, شاركت 1945- 1900النصف ااول من القرن العورين فى الفترة من  
الحادى عور لتاريخ بالد الوام"بناء مؤسسات الدولة الوطنية  به فى المؤتمر الدولى  

هـ   1370-1318فى اقطار بالد الوام اار عة فى النصف ااول من القرن العورين,  
 . م2020ابريل  9 –م 2020ابريل  5م, فى الفترة من 1950- 1900

التكامل    جهود  الن بة المثقفة واإلعالميين فى اورة العورينبحث بعنوان"   (18)
"بحث للمواركة فى مؤتمر الدولى )اورة بين العمل الثورى والهوية الوطنية 

الفترة   فى  المئوية(  ذكراها  فى  العراق  فى    بتركيا   2020 12 5العورين 
 .   أونالين 

  
 المؤتمرات التى شاركت فيها بالحضور :  

المؤتمر العالمي لهيئة الفولبرايت الذى  " تاريخ مصــــر فى العصــــر العثمانى " . مؤتمر  (1)
  م 1996ديسمبر  8-6انعقد بالقاهرة فى الفترة من 

ــط ـــــــــــــــــ كلية   (2) ــعوب البحر المتوسـ ــارى لوـ المؤتمر الدولى الثانى للتبادل الحضـ
 م . 1996االداب ـ جامعة االسكندرية ـ يناير 

  بالد المارب وعالقتها بالموــــــــرق حتى آخر القرن ال امس عوــــــــر للميالد , (3)
 م . 1997نوفمبر  26-25اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة , 

أضـواء جديدة على مصـادر تاريخ العرب , اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ,   (4)
 م .  1998نوفمبر  24-26

- 16العرب وأور ا عبر عصـــــور التاريخ , اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ,   (5)
 م . 1999نوفمبر   18

العالم العر ى على مر عصـــــــــــــور التاريخ , اتحاد طرق الت ارة العالمية عبر  (6)
 م . 2000نوفمبر  23-21المؤرخين العرب بالقاهرة , 
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المراكز الثقافية والعلمية فى العالم العر ى عبر العصــــــــــور , اتحاد المؤرخين  (7)
 م . 2001نوفمبر  3-1العرب بالقاهرة , 

, اتحاد الحضـــــــــــارة العر ية اإلســـــــــــالمية ودورها فى بناء الحضـــــــــــارة العالمية   (8)
 م . 2002أكتو ر  24-22المؤرخين العرب بالقاهرة , 

 2-1البحر ااحمر عبر عصور التاريخ , اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ,   (9)
 م .  2003أكتو ر 

العـالم العر ى فى الكتـابـات التـاري يـة المعـاصــــــــــــــرة , اتحـاد المؤرخين العرب   (10)
 م . 2004نوفمبر  25-24بالقاهرة , 

 13-12تحديات العصــــر , اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ,  العالم العر ى و  (11)
 م .  2005نوفمبر 

ــ التاريخ االقتصـــــــــادى ( اتحاد 1تاريخ الوطن العر ى عبر العصـــــــــور )   (12) ـــــــــــــــــــــ
 م . 2006نوفمبر  16-15المؤرخين العرب بالقاهرة , 

ـــــــــــــــــــــــــــ التاريخ االجتماعى ( اتحاد 2تاريخ الوطن العر ى عبر العصـــــــــــــور )   (13)
 م . 2007نوفمبر  8-7لقاهرة , المؤرخين العرب با

مؤتمر العووائيات فى مصر ــــــــ م اهرها وعالجها ــــــــ كلية اآلداب ــــــــ جامعة   (14)
 م .  2010نوفمبر  4-2المنوفية , 

اتحــاد القــدش عبر عصــــــــــــــور التــاريخ , اتحــاد المؤرخين العرب بــالقــاهرة ,   (15)
  –نوفمبر    30,   اتحـاد المؤرخين العرب بـالقـاهرة,  المؤرخين العرب بـالقـاهرة 

 م .  2010ديسمبر  1

ديســــــــــــــمبر   8-7المرأة العر يــة عبر العصــــــــــــــور , اتحــاد المؤرخين العرب ,   (16)
 م .  2011

مـارش    6-3) العرب والترك عبر العصــــــــــــــور ( فى الفترة من ال ـامسالمؤتمر اـلدولى    (17)
 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ اإلسماعيلية ـ جامعة قناة السويس . 2013

 "                          دور العلماء المســـــــــلمين فى خدمة الحضـــــــــارة اإلنســـــــــانية "   دولى الســـــــــادشالمؤتمر ال  (18)
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ اإلسماعيلية ــ جامعة    2014مارش  5-3فى الفترة من 
 قناة السويس .
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ــلمين ( بكلية   (19) اآلداب والعلوم  المؤتمر الدولى الثانى فى تاريخ العلوم عند العرب والمســـــــــ
ــ اإلمارات العر ية المتحدة , فى الفترة من   ــ ــ ــ ــ جامعة الوارقة ــ ــ ــ ــ ديسمبر   11-8االنسانية ــ

2014. 

فى , اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  " " العرب والبحر عبر عصــــور التاريخ  مؤتمر (20)
 . م2015ديسمبر 3-2  الموافل   هـ1437 صفر 19 -20 الفترة من 

المحكمالدولى  المؤتمر   (21) التر وى  الوظائف    المؤتمر  العر ى  الوطن  فى  العالى  التعليم 
, كلية العلوم التر وية , جامعة جدارا    االقتصاد المبني على المعرفة  واادوار فى ضوء

 . 2018ابريل  25-23اآلردن , فى الفترة من  –, عمان 
(22)  " الدولى  الثانى  المؤتمر  الحميد  عبد  العر ية    السلطان  الذاكرة  كوتاهيا  جامعة  , فى 

  . 2018ديسمبر  15- 12فى الفترة من تركيا ب -ُدْملوِ ينار
العصور" "  مؤتمر (23) عبر  رشيد  مدينة  في  الحضاري  الحضارة    الترا   دراسات  بمركز 

شاركت ببحث  , م 2019مارش  12 – 11فى الفترة من  اإلسالمية بمكتبة االسكندرية
  . رةرشيد مدينة التاريخ والحضابعنوان : 

 16م بعد مئة عام " بالم لس ااعلى للثقافة بالقاهرة فى الفترة من  1919مؤتمر " اورة   (24)
أار التعليم على المواركة السياسية للمرأة م, شاركت ببحث بعنوان"  2019مارش    18  –

 " م1919إبان اورة فى الحياة العامة المصرية  
 

 المؤلفات العلمية ) كتب دراسية ( :   •
 .  الدولة العثمانيةتاريخ  (1)
 .  دراسات فى تاريخ مصر الحديث (2)

 .   مصر فى العصر العثمانىتاريخ  (3)

 .  تاريخ آسيا الحديث والمعاصر (4)

 .  الحديثالعرب تاريخ  (5)

 .  العرب المعاصرتاريخ  (6)

 .  مصر المعاصردراسات فى  (7)

 منهج البحث التاري ى  (8)

 علم الواائل . (9)

 مادة التر ية القومية . (10)    
 ( نصوا تاري ية بلاة أور ية . 11)    
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 منشورة :   مؤلفة كتب •
. نوــــــر مكتبة المؤســــــســـــة  ) دراســــــة تاري ية واائقية (تاريخ مدينة رشــــــيد فى العصــــــر العثمانى      

 . م1999العلمية ـ اإلسكندرية ـ 
بالمكتبة  م , نوـــــــر 1481-1429الحياة العلمية والثقافية فى عهد الســـــــلطان محمد الفاتح   •

 .  ISBN , 2-85774-330-3-978, كود دولى ,  2017  ,الوطنية االمانية 

ــلطــان عبــد الحميــد الثــانى فى الــذاكرة العر يــة( بــاللاـة   • كتــاب مؤلف جمــاعي بعنوان) الســــــــــــ
 (.2019:اإلن ليزية والتركية والعر ية)اسطنبول

 

 محاضرات عامة ولقاءات وبرامج تدريب :   •
       عرضت فيــــــه مــــــوضوس "  يــــــ اء تليفزيونــــــ القناة ال امسة المصرية لق في  تم استضافتي .1

 ( ". م1839-1805الترسانة البحرية فى عصر محمد على )
 19بمناســـــــــــبة العيد القومى لمحاف ة البحيرة يوم    الثقافيةعلى القناة    اذاعىتســـــــــــ يل   .2

 سبتمبر وعرضت موضوس عن " حملة فريزر على مدينة رشيد " . 

أار التعليم على  عرضت موضوس  برنامج " اذاعة البرنامج الثقافى" و   فىتس يل اذاعى   .3
 ."   م1919إبان اورة المواركة السياسية للمرأة فى الحياة العامة المصرية  

   تس يل اذاعى فى برنامج "اذاعة البرنامج الثقافى " وعرضت موضوس "حملة فريزر"  .4
 

 : والجوائزشهادات التقدير   •
م بمناسبة الحصول  1998شهادة تقدير من كلية اآلداب ــــــــــ جامعة اإلسكندرية   (1)

 على درجة الماجستير . 
م بمناسبة 2003ـــــــ قسم التاريخ  . جامعة المنوفية شهادة تقدير من كلية اآلداب (2)

 الحصول على درجة الدكتوراه . 
بمناسبة الحصول على   2003جامعة المنوفية كلية اآلداب ـــــ   شهادة تقدير من (3)

 درجة الدكتوراه . 
ــبة الحصـــــــول    2017جامعة المنوفية  –شـــــــهادة تقدير من كلية اآلداب  (4) بمناســـــ

 على درجة أستاذ مساعد تاريخ حديث ومعاصر. 
 للتفوق العلمى فى الوطن العر ى  الحصـول على جائزة المركز الثقافى اآلسـيوى  (5)

للدراســـات  عن البحو  العلمية فى العصـــر العثمانى ) جائزة الدكتور محمد حرب
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ومؤلف جمــاعى عن أبحــا  فى العصــــــــــــــر العثمــانى.م(.2020-2019  العثمــانيــة
 .2019بعنوان)السلطان عبد الحميد فى الذاكرة العر ية( اسطنبول 

  
 اإلعارات :  •

بالمملك فيصل  الملك  ب امعة  البنات  بكلية  للعمل  للعام  أعيرت  السعودية  العر ية  ة 
 م ـ بقسم التاريخ .  2009-2008ال امعى 

 : المشاركة في أنشطة التطوير والجودة  •

 2014-2012 منسل قسم التاريخ فى ال ودة للعام الدراسى  •
 م 2020لل ودة بقسم التاريخ  والدراسات الذاتية رئيس ل نة التقويم الذاتي •

 - اإلشرال على الرسائل: 
 :والدكتوراه رسائل الماجستير 

األوضاع اإلدارية واالجتماعية والثقافية فى مدينة  ,  منيرة على مسعود بن على الشيخى .1

 كلية اآلداب ,  مشرف مشارك,  م(1911-1835طرابلس خالل العهد العثمانى الثانى )

 .   2014,  جامعة المنوفية    
- 1838صراس القوى الكبرى فى أفاانستان فى الفترة من  ,    حازم فتحى عبدالعزيز السباعي .2

 م. 2018كلية اآلداب , جامعة المنوفية , ,  مورف موارك" دراسة تاري ية " . 1978
ليبيا وتونس   .3 بين  الدولى  القارى والنزاس  أبو الايط , قضية ال رف  نبوى  -1951دعاء 

 م 2018كلية االداب جامعة المنوفية  – م , مورف رئيسى 1982

 مناقشتها:ـ بمت قرسائل 
الوي ى .1 اإلدارية واالجتماعية والثقافية فى مدينة طرابلس    ,منيرة على مسعود بن على  ااوضاس 

( الثانى  العثمانى  العهد  دكتوراه,   1911-1835خالل  رسالة  المنوفية م(,  جامعة  اآلداب    كلية 
تقدير )  ,  2017 ا وحصلت على  بالطب مرتبة  التوصية  ال امعة    لورف ااولى ( م   نفقة  على 

 وتبادلها بين ال امعات المصرية والعر ية . 
دراسة    1969-1951هوام محمد على شعيب , التطور السياسى في ليبيا خالل العهد الملكى ,   .2

 دير  , وحصل الباحث على تق2017تاري ية , رسالة دكتوراه كلية اآلداب ــ جامعة المنوفية 
 اولى ( . ا) مرتبة الورف  

3.   , ناجى  العزيز  عبد  المار ية  سمير صبرى  الوطنية  الحركة  في  ودوره  ال امس   -1927محمد 
 , وحصل الباحث على تقدير 2018ــ جامعة المنوفية , رسالة ماجستير كلية اآلداب  م1961
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 المصرية .   ) ممتاز ( م  التوصية بالطب  على نفقة ال امعة وتبادلها بين ال امعات 
المصرى   .4 الم تم   على  وأاره  العسكرى  التعليم  تاريخ  غزالة,  ال واد  عبد  ونيس  - 1863سمية 

م, وحصلت الباحثة  2019م)دراسة تاري ية( رسالة ماجستير ـــ كلية اآلداب ـــــ جامعة طنطا,  1879
 على تقدير )ممتاز(. 

وأارها على ااحوال االقتصادية فى مصر فى  مى محمد عبد العزيز العوماوى , القصور ال ديوية   .5
م,  2019م( رسالة ماجستير ـــ كلية اآلداب ـــــ جامعة طنطا,  1879- 1863عهد ال ديو إسماعيل )

م  التوصية بالطب  على نفقة ال امعة وتبادلها بين ال امعات    (وحصلت الباحثة على تقدير )ممتاز
 المصرية .  

ُهوية المصرية فى ال طاب السياسى دراسة تاري ية لكيفية توكيل  إسراء على إسماعيل الرفاعى, ال .6
  ن ام الساعات المعتمدة,   2019 االسكندرية    رسالة ماجستيرـ ــ كلية اآلدابـ ــــ جامعةالوعى القومى,  

 بما يعادل ممتاز.  )  منح (وحصلت الباحثة على تقدير
 م 1972-1945العر ية فى قضايا المارب العر ي دور جامعة الدول ,  هوام ابراهيم على ابراهيم .7

م, وحصل الطالب على درجة ) مرتبة  2020  –جامعة المنوفية    –رسالة دكتوراه, كلية اآلداب  
 .   بين ال امعات المصريةالورف ااولى م  التوصية بالطب  على نفقة ال امعات وتبادلها 

: دراسة تاري ية  1981-1970من    رشا على طه بدوى , وزارة ال ارجية المصرية فى الفترة .8
وحصلت الطالبة على مرتبة الورف   م2020جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  –رسالة دكتوراه 

 ااولى م  تبادلها بين ال امعات المصرية.  
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