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 يرة ذاتيةـــــــس

 أوال: بيانات شخصية:

 : على سليمان محمد نصر                   االسم

 11/8/1791: تاريخ الميالد

 مصر –: المنيا  محل الميالد

 -مصر –المنوفية  –: شبين الكوم محل اإلقامة

  11148116110: التليفون

 alinaser72003@yahoo.com mail:-E: اإليميل

 : متزوج ويعول.اعيةالحالة االجتم

 التدرج الوظيفي:

 .بكلية اآلداب جامعة المنوفية وحضارة  أستاذ مساعد تاريخ إسالمي-1

 م.1112 مدرس بكلية اآلداب جامعة المنوفية -1

 .م 1111مدرس مساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة المنوفية -0

 : تاريخ إسالمي.التخصص

 األسبانية -اإلنجليزية -: العربية   اللغات

 الخبرة التدريسية:

 م1112حتى 1111مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة المنوفية من   -1
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حتى -1112عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب جامعة المنوفية مصر من -1

 م.1117

 -ليبيا-عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب والعلوم اجدابيا جامعة بنغازي -0

 .1110وحتى  1117من 

 د بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة المنوفية وحتى تاريخه.أستاذ مساع-6

 المواد التي أقوم بتدريسها

 الحضارة اإلسالمية-1

 تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي-1

 تاريخ األندلس وحضارته-0

 تاريخ مصر اإلسالمية-6

 منهج بحث تاريخي-2

 قاعة بحث-4

 التاريخ اإلسالمي-9

 اء الراشدين.تاريخ العصر النبوي والخلف-8

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 1771ليسانس في اآلداب قسم التاريخ جامعة المنيا دور مايو عام  -1

 بتقدير عام جيد جدا.

بتقدير  1778ماجستير في اآلداب قسم التاريخ جامعة المنيا عام  -1

ممتاز.عنوان رسالة الماجستير)نظم الحكم واإلدارة في مصر خالل عصر 

 .م(848-461هـ/126-11الوالة 
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م بتقدير مرتبة الشرف 1116دكتوراه في اآلداب جامعة المنيا عام  -0

األولى، عنوان رسالة الدكتوراه ) القضاء في المغرب واألندلس خالل 

 .م(1148-1120هـ/448-662والموحدين عصري المرابطين 

 :والبحوث  ثالثا: النشاط العلمي 

  مية محكمةفي مجالت علأوال: البحوث المنشورة 

أثر العامل الديني في حركة الفتوحات اإلسالمية، مجلة كلية اآلداب  -1

 م.1111جامعة المنوفية، سبتمبر 

الكتب تجارتها وآثارها في األندلس حتى نهاية القرن السابع  -1

التاريخ اإلسالمي والحضارة كلية دار العلوم  الهجري.مجلة ندوة

 م..1111جامعة القاهرة، العدد 

. مجلة كلية مالء وأثرها في الحياة الفكرية في األندلس مجالس اإل -0

 م 1111جامعة المنصورة، اآلداب، 

موارد دخل العلماء في األندلس وأثرها على مواقفهم السياسية، عصر  -6

 م.1116بني أمية، مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها، عدد يناير 

 ثانيا: البحوث المنشورة في المؤتمرات العلمية:

الطرح االستشراقي للعالقة بين المسلمين واليهود في المدينة في العصر  -1

النبوي. نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "االستشراق والدراسات 

العربية واإلسالمية" الذي عقد في كلية دار العلوم جامعة المنيا عام 

 م.1114

مال مؤتمر : نشر ضمن أع ح المواطنة في مصر في فجر اإلسالممالم -1

المواطنة ومستقبل مصر الذي عقد بكلية اآلداب جامعة المنوفية عام 

 م.1119
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دور األندلسيين في الحياة الثقافية في مصر حتى منتصف القرن الرابع  -0

الهجري. نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي بعنوان" أصداء الثقافة 

رجمة جامعة األزهر األندلسية في المشرق" الذي عقد في كلية اللغات والت

 م.1118عام 

  األبحاث المقدمة في المؤتمرات

تجارة الكتب في األندلس في العصر األموي. ورقة عمل  ألقيت في -1

 م..1117سيمنار الجامعة األمريكية بالقاهرة في مارس عام 

موارد دخل علماء األندلس ورقة ألقيت في ندوة الدكتور عبادة كحيلة -1

 م1116في فبراير 

سيناء همزة وصل بين األندلس وبالد المشرق اإلسالمي، بحث مقدم -0

بكلية االداب جامعة  1112لمؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر  أكتوبر 

 .المنوفية

 الكتب

 . 1114 المنوفية، معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين، مطبعة الشمس،-

 من تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي.قيد النشر -

 ريخ الحضارة اإلسالمية . قيد النشرفي تا-

 رابعا: االشراف على الرسائل العلمية

أماني مجدي محمد: تكوين المجتمع اإلسالمي في مصر في عهد الوالة، -1

رسالة ماجستير نوقشت في كلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية فرع 

 م.1111السادات في 

عصر ) ى فى األندلسبناء مكنز لإلنتاج الفكربسنت عنتر شهاب: -1

، رسالة م( : دراسة تجريبية1101-هـ611/ م922-هـ108 الدولة األموية
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في كلية اآلداب جامعة المنوفية قسم المكتبات عام نوقشت ماجستير 

 . م1110

 ن في األندلس، قيد اإلعدادابر سليم: المدجنوسوزان عبد الج-0

ء في األندلس خالل فلاير عطية : الدور االقتصادي واالجتماعي للعلما-6

 عصر بني أمية.

 وليد أحمد : المجاورون المغاربة واألندلسيون في القدس الشريف.-2

 الدورات التدريبية:

من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة   ICDLدورة الحاسب اآللي  -1

 .1118مصر عام  -المنوفية  

 مصر –دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية  -1

 عضوية الجمعيات العلمية:سادسا: 

 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة. -1

 عضو اتحاد المؤرخين العرب. -1

 


