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 السيرة الذاتية
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 : إبراىيم العدل المرسي  االسم  
 الجنسية : مصري

 الديانة  : مسام
 32/1/1591تاريخ الميالد : 

 محافظة الدقيمية ـ جميورية مصر العربية جية الميالد : طناح مركز المنصورة 
 9/1/3414 ياء :تتاريخ االت      5/1/3443تاريخ اإلصدار :          151491رقم الجواز : 

 الحالة االجتماعية : متزوج ويعول 
 عنوان السكن الدائم : طناح مركز المنصورة ـ جميورية مصر العربية 

 عنوان العمل : قسم التاريخ ـ كمية اآلداب ـ جامعة المنصورة 
 4149551141 المحمول :      494 3114945ىاتف المنزل : 

 494 3311551ىاتف العمل والفاكس : 
    ibaladl @ mans edu – egبريد االليكتروني : 

 المغات التي اتقنيا : اإلنجميزية 
 الوظيفة الحالية : أستاذ مساعد بقسم التاريخ        التخصص : تاريخ حديث ومعاصر

 ورة آلداب ـ جامعة المنصاسم جية العمل : قسم التاريخ ـ كمية ا
 

 الموىالت العممية :
 
كمية التربية جامعة   تاريخ جيد جدا 1595دور مايو   ـ ليسانس آداب وتربية 1

 المنصورة
 جيد جدا تاريخ كمية اآلداب ـ جامعة عين شمس 1514ـ ليانس آداب  دور مايو 3
 داب عين شمس ممتاز األولي تاريخ حديث ومعاصر  14/3/1515اآلداب ـ ماجستير في 2
 األولي  تاريخ  حديث ومعاصر   آداب عين شمس  مرتبة الشرف 11/2/1551دكتوراه في اآلداب  ـ 1

 التدرج الوظيفي :



 
 12/1/1591حتي  1/11/1595ـمعيد بقسم التاريخ بكمية التربية جامعة المنصورة جامعة المنصورة من 1
. 
 . 1/1/1515حتي  11/1/1519ـ معيد بقسم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة من 3
 31/1/1551حتي  5/1/1515من جامعة المنصورة ـ مدرس مساعد بقسم التاريخ بكمية اآلداب 2
وحتي  35/1/1551ـ مدرس ) تاريخ حديث ومعاصر ( بقسمم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة من 1

 م 24/13/3441
 21/13/3441اآلداب جامعة المنصورة من ـ أستاذ مساعد بقسم التاريخ ) تاريخ حديث ومعاصر ( بكمية 9

 وحتي اآلن .
 الخبرات العممية بعد الحصول عمي الدكتوراه :

ـ ميمة عممية بكمية سان برناردينو جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية لمدة ثالث شيور عام 1
 م .3444

إلي  39/5ادة بحموان في الفترة من من ـ حضور الدورة التدربية ألعضاء ىيئة التدريس بمعيد إعداد الق3
 م  24/5/1559

 االنتاج العممي والبحوث المنشورة :
م بحث 1195إلي  1152ـ التمثيل القنصولي والدبموماسي لميونان في مصر ، في عيد الخديوي إسماعيل 1

 م .1552منشور بمجمة كمية اآلداب ـ جامعة المنصورة العدد الثالث عشر مايو 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، دارسة تاريخية لمحكمة لمختمط في إقاليم مصر ـ القضاء ا3

 م .1551المنصورة المختمطة . بحث منشور بمجمة كمية اآلداب جامعة المنصورة العدد الثالث عشر مايو 
منشور دراسة وثائقية بحث  1539ـ  1535ـ من تاريخ األزىر ، جمعية المحافظة عمي حقوق العمماء 2

 م .1559بمجمة كمية اآلداب جامعة المنصورة العدد الحادي والعشرون أغسطس 
ـ حركة عمر المصري في عيد سعيد بحث منشور بمجمة كمية اآلداب جامعة المنصورة العدد السابع 1

 م .3444والعشرون أغسطس 
ائق األمريكية بحث قبرص وتجارتيا الخاصة في الربع األخير من القرن التاسع عشر في ضوء الوثـ 9

 م .3444منشور بمجمة كمية اآلداب جامعة المنصورة العدد السابع والعشرون أغسطس 
 البحوث واألوراق المشترك بيا في المؤاتمرات والندوات العممية : 

 
م  1195ـ1152ـ النشاط االقتصادي لمجالية الفرنسية في مدينة اإلسكندرية في عيد الخديوي إسماعيل 1

في مؤتمر اإلسكندرية الدولي األول  حول التبادل الحضاري بين شعوب حوض البحر المتوسط  بحث ممقي
 ، الكتاب الثاني .، منشورة ضمن بحوث المؤتمر 1551عبر التاريخ ـ يناير 



ـ قضايا التعميم في فكر عبد اهلل النديم بحث ممقي في ندوة االحتفال بذكر مائة عام عمي وفاة عبد اهلل 3
في كتب بحوث ندوة االحتفال بذكر مرور  منشور  م .1559، المجمس األعمي لمثقافة بالقاىرة ، مايو النديم 

 م .1559المجمس األعمي لمثقافة مائة عام عمي وفاة النديم ، 
ـ التعميم الفرنسي واألنشطة الثقافية في مدينة اإلسكندرية أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحث 2

م 1555مؤتمر اإلسكندرية الدولي الثاني حول التبادل الحضاري بين شعوب البحر المتوسط ، يناير ممقي في 
. 
النزاع بين المتصوفة وأصحاب الفكر السمفي بمدينة المنصورة في أواخر القرن التاسع عشر وأثره عمي ـ 1

جمة الثقافة الشعبية دورية المجتمع . بحث ممقي في ندوة التراث الشعبي بين األصالة والمدانة ومنشور بم
محكمة يصدرىا المركز الحضاري لعموم األنسان والتراث الشعبي بالتعاون مع كمية اآلداب جامعة المنصورة 

 م . 1551أكتوبر 
دراسة العالقة بين الدين والدولة ،.بحث ممقي في  1535ـ1531ـ جماعة الخالفة اإلسالمية بوادي النيل 9

المصرية لمدراسات التاريخية ، الدين والدولة في العالم العربي توافق أم صراع المؤتمر السنوي لمجمعية 
 م .3441ابريل  24ـ31
م ورقة قدمت لمؤتر جامعة المنصورة حول عروبة القدس 1111ـ  1121القدس في عيد محمد عمي ـ 5

 م .1559
عشر ، بحث ألقي في الندوة ـ الجالية اليونانية بمدينة المنصورة في النصف الثاني من القرن التاسع 9

  م .1559مايو 11ـ12العممية حول محافظة الدقيمية عمي مر العصور رؤية تاريخية واجتماعية وأثرية 
ـ النشاط االقتصادي لمييود في مديرية الدقيمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحث ممقي في 1

 م .3441مارس 15كمية اآلداب جامعة المنصورة شرقية مؤتمر الييود في الدراسات الشرقية قسم المغات ال
ـ رؤية لموقف البرلمان من أزمة كتاب في الشعر الجاىمي في ضوء مضابط مجمس النواب والشيوخ ندوة طو 5

 م .3441فبراير 31ـ33حسين بعد ثالثة عقود ، المجمس األعمي لمثقافة بالقاىرة 
ئقية ، بحث دراسة وثا 1599عدوان البريطاني عمي ثروة عمان ـ موقف الواليات المتحدة األمريكية من ال14

ممقي في ندوة من الثورة والتغير فب العالم العربي عبر العصور الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية 
 م3442أبريل 31ـ33
ي في م في ضوء الوثائق األمريكية بحث ممق1542البمغار والثورة في مقدونيا عمي الدولة العثمانية ـ 11

 م .9/13/3442آداب المنصورة  ندوة العالقات العربية ، البمغارية ، قسم التاريخ 
ـ مدينة المنصورة لمركز تجاري في شمال شرق الدلتا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحث 13

لحديث ، ممقي في مؤتمر الفيوم الرابع، العواصم والمدن الكبري في مصر منذ أقدم العصور حتي العصر ا
 م .3441أبريل 5ـ9ـ سياحية ـ جغرافية ، دراسات تاريخية ، أثرية ترميمية 

 
 اإلشراف عمي البحوث ) رسائل الماجستير والدكتوراه ( :



 
 رسائل الماجستير : 

واالجتماعية في النصف األول من القرن ا االقتصادية مرىاتاريخ التجارة والصناعة في مدينة دمياط وأث
 العشرين .

 ائل البدو في مديرية الشرقية في القرن التاسع عشر .قب
 خارجية .م ، دراسة في القضايا الداخمية وال 1591ـ 1599مجمس األمة المصري 

 / .1599ـ1519العالقات األمريكية اإليرانية 
 م .1591ـ1515العالقات السياسية بين األردن وسوريا 

 م .1591ـ1511العالقات السوفيتية ـ السورية 
 م.1535ـ1134ي ياس والقواسم في ظل السيطرة البريطانية بن

 رسائل دكتوراه : 
 م.12/1/1555م بتاريخ 1592ـ1533الديوان الممكي 

 م.5/5/1555المواقف المصرية تجاه حمف بغداد تاريخ 
 .1593ـ1531نواب الدقيمية في البرلمان المصري 

 م.1951ـ1919صر ابان العصر العثماني التعميمية والثقافية في ماألوقاف وأثرىا عمي الحياة 
 . 1554ـ1515العالقات التركية اإلسرائمية 

 الكتب المؤلفة :
  تاريخ األمريكتين 

 
     


