
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سيرة ذاتية

 :البيانات الشخصية
 أشرف محمد أنس مرسي: االسم

 .1/11/1691: تاريخ الميالد
 .متزوج ويعول: الحالة االجتماعية

ش التحرير المتفرع منن شنارع الجنال  ن المنصنورة ن دق ـينة ن جم ورينة مصنر 11: محل اإلقامة
 .العربية
 01062699910ننننن 1121191/050: ال اتف

 ashrafanas2002@yahoo.com: بريد اليكتروني

ashanas@mans.edu.eg                               
 .بقسم التاريخ( مشارك ) أستاذ مساعد : الوظيفة

 .والحضارة اإلسالميةالتاريخ : التخصص
 .كـية اآلداب ن جامعة المنصورة ن جم ورية مصر العربية: عنوان العمل

  1121292/050: هاتف العمل والفاكس
 

 :المؤهالت الدراسية
بتقنندير مرتبننة الشننرف  1002ننن دكتننورا  لنني التنناريخ اإلسننالميا كـيننة اآلداب جامعننة المنصننورةا

  (لرنسا " السربون "  1باالشتراك مع جامعة باريس . ) األولى
 .بتقدير ممتاز 1669ن ماجستير لي التاريخ اإلسالميا كـية اآلداب جامعة المنصورةا 

 .1660ن تم يدي ماجستيرا كـية اآلداب جامعة المنصورةا 
 .بتقدير عام جيد جدا   1696ن ليسانس آدابا كـية اآلداب جامعة المنصورةا 

 
 :التدرج الوظيفي

 .00/6/1011بقسم التاريخ ن كـية اآلداب جامعة المنصورة ( مشارك ) ن أستاذ مساعد 
 .1002/ 01/5ن مدرس بقسم التاريخ ن كـية اآلداب جامعة المنصورة ن 

 .1669/ 19/11ن مدرس مساعد بقسم التاريخ ن كـية اآلداب جامعة المنصورة ن 
 .1661" لـحصول عـى درجة الماجستير بقسم التاريخ" بمنحة دراسية " ن باحث 
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 :البحوث والدراسات العـمية
 :المؤلفات

نننن جماعنننات البحنننر األندلسنننيون لننني البحنننر المتوسننن  منننن القنننرن ال ننناني  لنننى القنننرن الرابننننع 
رسنننننالة ماجسنننننتير ،ينننننر منشنننننورةا كـينننننة اآلداب . ال جنننننريا ال نننننامن  لنننننى العاشنننننر المنننننيالدي

 .ا تحت ال بع1669جامعة المنصورة
مننع تحقيننر ودراسننة " م1511ننن1150/ هننن610ننن929" نننننن كتننب الدسنناتير لنني عصننر المماليننك 

ا رسننالة دكتنورا  كـيننة اآلداب "المقصنند الرلينع المنشنا ال ننادي لنديوان اإلنشنا" مخ نو  الخالندي 
 : نشر من ا النص المحقر باسم. م1002جامعة المنصورة 

ا لشنننننمس الننننندين محمننننند بنننننن محمننننند " ال غنننننر الباسنننننم لننننني صنننننناعة الكاتنننننب والكننننناتم " نننننننننن 
بمركننز  1006دراسننة وتحقيننر أشننرف محمنند أنننسا  بننع دار الكتننب المصننرية عننام .السننحماوي

 .تحقير التراث
 .1011ننننن كتب الدساتير لي عصر المماليكا مكتبة اآلدابا القاهرة 

 .   1011اهرة ننننن دراسات لي التاريخ والنظم والحضارة لي العصر اإلسالميا مكتبة اآلدابا الق
بننذل النصننالش الشننرعية ليمننا عـننى السننـ ان ووالة األمننور وسننالر " نننننننن نشننر وتحقيننر مخ ننو  

 . تحت ال بع: شـبي  براهيم الجعيدي/ ا باالشتراك مع د"والرعية
 

 :البحوث
نننننن نالننب كاتننب السننر لنني عصننر المماليننك الجراكسننةا نمننوذج لـتننردي الم ننني واألخالقننيا بحننث 

 .م1009جـة كـية اآلداب جامعة بن اا يوليو منشور لي م
ننننن الكتب العـمية من خالل كتابي تاريخ الحكمنا  لـقف نيا و بقنات األ بنا  البنن أبني أصنيبعةا 
بحث ألقي لي سيمنار التاريخ السنوي بقسم الحضارات العربينة واإلسنالمية بالجامعنة األمريكينة 

 . 1006مارس 
ا (م 1211/ ه910) عـننى رسننالة المؤينند شننيخ لنالننب الغيبننة  نننننننن مالحظننات  داريننة وسياسننية

 .م1006بحث منشور لي مجـة كـية اآلداب جامعة بن اا يناير 



بحنث قندم (. هنن 610ن  919) ننننن نيابة جدة وأوضناع ا اإلدارينة لني عصنر الممالينك الجراكسنة 
ن ال ننننامن والتاسننننع القننننرني) لنننني الننننندوة العالميننننة السننننابعة لدراسننننات تنننناريخ الجزيننننرة العربيننننة 

 .م1/1/1010-5/ هن 11/1/1201-16(. ال جريين
. ننننن التراث اليونناني لني ضنو  كتنابي تناريخ الحكمنا  لـقف ني وعينون األنبنا  البنن أبني أصنيبعة

بحننث قنندم لنني المننؤتمر العـمنني ال الننث لكـيننة اآلداب والعـننوم اإلنسننانية بجامعننة الشننارقة تحننت 
 -19/ ه1201جمننادا األولننى  15 -12". لحضننارة اإلسننالميةالوحنندة والتنننوع لنني ا" عنننوان 

 .م1010 بريل  16
بحنث . ننننن صناعة المنسوجات لي األندلس لني القنرن التاسنع ال جنري الخنامس عشنر المنيالدي

 .1011يناير . منشور بمجـة كـية اآلداب جامعة المنصورة
ة من خنالل تنراجم النسنا  لني أسند ننننن دور الصحابيات لي بنا  الدولة اإلسالمية لي عصر النبو 

المننرأة لنني السننيرة النبويننة والمننرأة " بحننث قنندم لنني المننؤتمر العننالمي عننن . الغابننة البننن األ يننر
جمنننادا األولنننى  10 -19بجامعنننة القصنننيم . الممـكنننة العربينننة السنننعودية نموذجنننا  : المعاصنننرة
 .م1011 بريل  11-10/ ه1200

 
 :العـمية والم مات الخبرات

بفرنسنا لمندة عنامين منن " السنربون ( " 1)ـى بع ة  شراف مشترك بجامعنة بناريس ن الحصول ع
 .1001 لى نولمبر 1000نولمبر

 .ن عضو مجـس قسم التاريخ بكـية اآلداب جامعة المنصورة
 .ن عضو الجمعية المصرية لـدراسات التاريخية

 
 النشا  العـمي بالقسم والكـية

 .الجودة بالكـية ضمان ن نالب مدير وحدة
 .المسلول التنفيذي لتحويل نظام الدراسات العـيا لنظام الساعات المعتمدة بالكـيةن 
 .عضو لجنة شلون ال الب بالكـية ن
 .لوالحه لمرحـة الـيسانس والدراسات العـيا لت ويرلجنة القسم عضو ن 
 .عضو لجنة القسم لـعالقات ال قالية ن
 .عضو الكنترول لألمتحانات العامة بالكـية ن
 



 
 األشراف عـى الرسالل العـمية

 :رسالل الماجستير
 (.نسيم صالح / الباحث. ) العالقات بين مصر الحبشة لي عصر سال ين المماليك – 1
/ الباحنث. ) االستشرار اإلنجـيزي وموقفنه منن الحيناة السياسنية لني ع ند الخاللنة الراشندة – 1

 (.والل عبد الوهاب 
 (خالد محمد السـيفاني / الباحث) ياسي والحضاري مدينة آمد دراسة لي تاريخ ا الس -0
عـني / الباحنث) انتشار اإلسالم لي المنا ر الكردية لي عصر الرسنول والخـفنا  الراشندين  -2

 (حمة رشيد
 :رسالل الدكتورا 

 (عبد اهلل عيد / الباحث.) الوالدون  لى مصر لي العصرين األيوبي والممـوكي – 1
 (،ادة محمد / الباح ة. ) ورر البردي لي مصر اإلسالمية حتى ن اية العصر اإلخشيدي_  1
 

 :المواد القالم بتدريس ا
 .لة العباسيةن تاريخ الخال

 .ن المكتبة التاريخية اإلسالمية
 .ن تاريخ الحضارة اإلسالمية
 ".لألقسام ،ير المتخصصة" ن التاريخ اإلسالمي العام 
 .ن تاريخ الدولة األيوبية

 .ن تاريخ الفرر والمذاهب اإلسالمية
 .ن تاريخ اليمن اإلسالمي

 .ن تاريخ األندلس
 .ن تاريخ الدولة الفا مية

 .مصر اإلسالمية منذ الفتش العربي حتى ن اية الدولة اإلخشيديةن تاريخ 
 

 :دورات تنمية قدرات أعضا  هيلة التدريس
 .1661ن دورة  عداد المعـم الجامعيا جامعة المنصورة 

 .ن دورات الـغة الفرنسية بالمركز ال قالي الفرنسي بالقاهرة



 : 1009 ن 1005ن دورات مشروع تنمية قدرات أعضا  هيلة التدريس 
 1005( ساعة  15)  دارة البحث العـمي 

  1001( ساعة  15)  دارة الوقت واالجتماعات 

  1009( ساعة  15) نظام الساعات المعتمدة 

  1009( ساعة  15) النشر العـمي 

  1009( ساعة  15) الجوانب المالية والقانونية لي األعمال الجامعية 

 1009( ساعة  15)  معايير الجودة لي العمـية التدريسية
  

 


