
 

 

 جامعة المنصورة 
 كمية اآلداب
 قسم التاريخ

 
 بيان السيرة الذاتية

 معمومات شخصية -1
     

  أحمد كامل عبد المقصود عامر          االسم : 

 التاريخ  القسم العممي : 

  اآلداب:          الكمية 

 م11/9/1961:    تاريخ الميالد 

 الجيزة    مكان الميالد : 

  مصري      الجنسية : 
 ذكر     :    جنس    ال 
      الجيزة  –إمبابة  –أبو غالب      :العنوان الدائم–       
         جمهورية مصر العربية 
     البريد اإللكتروني:      amerk_dr@yahoo.com 

    متزوج       : الحالة االجتماعية 
 
 : المؤهالت العممية  – 2

 أعمى درجة عممية          دكتوراة الفمسفة في التاريخ  –أ         
 حقل التخصص             العصور الوسطى  –ب          
 الجامعة                  المنصورة -جـ          
 2114تاريخ الحصول عميها         -د          
 -1185البمغارية الثانية عنوان أطروحة الدكتوراة   الدولة  -هـ         

                  1396   
 عنوان أطروحة الماجستير  الجماعات القطالونية في اإلمبراطورية       –و          

  1388 – 1313البيزنطية                                                 

mailto:amerk_dr@yahoo.com


 جامعة –التاريخقسم  –الدرجة الجامعية األولى     ليسانس اآلداب -ز         
 القاهرة                                                

 اإلنجميزية                  جيد جدا -1المغات                -حـ          
 الفرنسية                   متوسط -2                                      
 اليونانية) البيزنطية (      متوسط  -3                                      
 الالتينية) الوسيطة (       متوسط  -4                                      

 
 التاريخ الوظيفي : -3

 حتى 25/11/2114من  –جامعة المنصورة  –مدرس بقسم التاريخ  –أ     
 اآلن.       

  23/11/1996من  –جامعة المنصورة  –مدرس مساعد بقسم التاريخ  -ب    
 . 2114/ 24/11حتى         

  22حتى  29/5/1989من –جامعة المنصورة  –معيد بقسم التاريخ  -جـ    
         /11/1996 . 

 
 العضوية في الهيئات العممية :  -4

 جمهورية  –القاهرة  –عضو الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية  -أ       
 مصر العربية .         
 جامعة المنصورة . –كمية اآلداب  -عضو مجمس قسم التاريخ -ب      

 
 
 الدورات واالختبارات التأهيمية :   -5

 جامعة المنصورة عام  –كمية التربية  –دورة إعداد المعمم الجامعي -أ   
      1993  . 

  INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGEاجتيـاز اختبـار                 -ب 

TESTING SYSTEM  . 1999  SCORE 5.5        
 جامعة –كمية التربية  –دورة المغة اإلنجميزية المستوى المتقدم -جـ       

 .1993المنصورة            
 
 



 :  اإلنتاج العممي  والنشاط البحثي القائم -6
 سالة م ر 1388-1313في اإلمبراطورية البيزنطية  ةالجماعات القطا لوني-أ    

 .1996جامعة المنصورة   -كمية اآلداب  -ماجستير غير منشورة     
  –م رسالة دكتوراة غير منشورة  1396-1185الدولة البمغارية الثانية -ب    

 .2114جامعة المنصورة   -كمية اآلداب         
 قيد  –النفوذ الفمورنسي في بالد اليونان أواخر العصور الوسطى  -جـ     
 الدراسة.          

 
 الخبرة التدريسية :  – 7

 تم تدريس المواد التالية في كمية اآلداب جامعة المنصورة :       
 معالم التاريخ األوربي الوسيط . -أ 
 تاريخ مصر في العصر البيزنطي . -ب   

 تاريخ الحروب الصميبية . -جـ 
 تاريخ الدولة البيزنطية . –د  
 ور الوسطي .تاريخ أوربا في العص -هـ 
 نصوص تاريخية بمغة أوربية حديثة . -و 

 
 
 
 
 
 
 


