
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 سيرة ذاتية  
 

 االسم :             مجدي السيد إبراىيم حشيش .
 . 0857/ 0/ 01تاريخ الميالد :     

 الحالة االجتماعية :  متزوج ويعول .
 ".  15710010111448بطاقة الرقم القومي  رقم "  
 1102/   00/  16"  ، ساري حتى  0611621جواز سفر مصري   رقم " 

 ش بدران /غرب المنصورة / دقيمية /  جميورية مصر العربية .04محل اإلقامة :       
  101/ 1116783       141/ 1101552تميفون المنزل :     
  meeh @ mans.ed.egبريد اليكتروني :    

 الوظيفة :           أستاذ مساعد بقسم التاريخ .
 عاصر.التخصص :         التاريخ الحديث والم

 عنوان العمل :      كمية اآلداب   جامعة المنصورة   جميورية مصر العربية  .
  141/  1130353تميفون العمل والفاكس  :    

 

 :المؤىالت الدراسية  
 بتقديرعام  جيد جدًا . 0878ليسانس آداب  ،  آداب المنصورة  ،  -
 . 0880تمييدي ماجستير ، آداب المنصورة  ،    -

 بتقديرعام  ممتاز . 0884التاريخ الحديث ، آداب المنصورة  ،   ماجستير في -

بتقدير عام ممتاز مع  1111دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ، آداب المنصورة  -
 مرتبة الشرف األولي . 

 

 :التدرج الوظيفي  
 .0878معيد بقسم التاريخ  -
 .0884مدرس مساعد بقسم التاريخ  -

  . 1111مدرس بقسم التاريخ   -

 . 1101أستاذ مساعد بقسم التاريخ  -

 



 البحوث والدراسات العممية :
 

" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب جامعة 0803 -0756الديوان الخديوي "  -
 .  تحت الطبع بالييئة المصرية لمكتاب ، سمسمة تاريخ المصريين .0884المنصورة 

ه غيددر منشددورة ، كميددة اآلداب جامعددة " ، رسددالة دكتددورا 0842-0811الددديوان الممكددي " -
 المنصورة ،  تحت الطبع بالييئة المصرية لمكتاب ، سمسمة تاريخ المصريين .

.   نشر بمجمة كميدة اآلداب جامعدة المنصدورة 0841 -0804الرتب والنياشين في مصر  -
 . 1114، عدد نوفمبر 

مددة كميددة اآلداب نشددر بمج . 0836المستشددار الصددحفي األمريكددي لمحكومددة المصددرية عددام  -
 . 1116جامعة بيا ، عدد 

فدي ودوا الوئدائأل األمريكيدة ، نشدر الجمعيدة المصدرية لمدراسدات  0844عمال مصر عام  -
 .1117التاريخية 

.  نشدددر بمجمدددة كميدددة اآلداب جامعدددة 0841أزمدددة زواج األميدددرتين فائقدددة و فتحيدددة عدددام  -
 . 1117المنصورة ، عدد نوفمبر 

لقائو ومن إ، بحث تم  0846لتقارب المصري التركي عام موقف الواليات المتحدة من ا -
  1101/  01/  02 – 8فاعميات مؤتمر العالقات العربية التركيدة الدذي عدقدد فدي انقدره 

 . 

    

 الخبرات العممية :
 

 إعداد الندوات واإلشراف عمييا .  -
 عوو مجمس قسم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة . -

بقسم التاريخ ) العالقات الئقافية ، التقرير السنوي ، الرحالت  عوو المجان المتخصصة -
 العممية (.

 المشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول بالكمية .  -

 عوو لجنة مراجعة النتائج بكنتروالت الكمية .   -

 عوو الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية . -

 عممية منيا : االشتراك  بالحوور والمناقشة في مؤتمرات وندوات  -

  . السيمينار األسبوعي لقسم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة 

   0884المؤتمر العممي لكمية اآلداب جامعة المنصورة. 



  . المؤتمرات السنوية لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية بالقاىرة 

  4-2مي " من المؤتمر المنعقد بالمركز الئقافي الفرنسي بالقاىرة حول عصر محمد ع 
 " .0887نوفمبر 

   بكمية الحقوأل جامعة المنصورة . 1111مؤتمر اإلسالم وصراع الحوارات فبراير 

         

   1101/  01/  02 – 8مؤتمر العالقات العربية التركية الذي عدقد في انقره  . 

   المشاركة في المشروع البحئي الخاص بتاريخ الدقيمية عبر العصور ، والذي يقوم
 إعداده قسم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة .ب

  . اإلشراف عمي الرحالت العممية بقسم التاريخ 

 جامعة  ألالتدريب العممي واإلشراف عمي الرحالت العممية لطالب كمية السياحة والفناد
 المنصورة . 

   . منسأل الجودة ) قسم التاريخ (  مركز الجودة بكمية اآلداب جامعة المنصورة 
 

 :  اإلشراف عمي الرسائل العممية
 

 رسائل الماجستير التي لم تناقش : 
 

 عنوان الموووع تاريخ التسجيل اسم الطالب
 . 0882 – 0820األشغال العامة في مصر  2002/  2/  8 جييان صابر أحمد عبد النبي 

العالقة بين واليتي مصر واليمن في العصر  2002/ 2/ 09 دينا عبد السالم البطراوي 
 . 0223 – 0328العثماني 

 العالقات السياسية السورية األردنية 2008/ 7/  01 دينا الحسيني الحسيني سالمو 
0912 – 0938 . 

المواقف األوربية من الحرب األىمية األمريكية  2008/ 02/00 ممدوح الرفاعي شحاتو البراوي 
0820- 0823 . 

سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه  2009/ 2/ 3 ا أبوالمعاطي إبراىيم نور 
 . 0921 -0932السودان في الفترة من 

عبد الناصر محمد صبري 
 محمد عمي 

 ( 0920 -0913مشكمة برلين )  2009/ 1/ 00
 دراسة في الصراع األمريكي السوفيتي

 

 رسائل الدكتوراه التي لم تناقش : 



 
 عنوان الموووع تاريخ التسجيل اسم الطالب

فوزي محمد إبراىيم 
 زيدان

سياسة الواليات المتحدة تجاه المواقف األردنية من  08/9/2002
 0938-0912القضايا العربية 

  0920-0920دوربنك مصر في تطور الصناعة  02/9/2001 إيمان عبد اهلل التيامي
مصطفي إبراىيم عمي 

 الجبو
ل العربية في شرق أفريقيا في القرن التاسع تجارة القواف 22/2/229

 عشر
 

 رسائل الماجستير التي ندوِقشت :
 

 عنوان الموووع تاريخ المنح اسم الطالب
محصول األرز وتجارتو في القرن الثامن  20/00/2003 رضا اسعد السيد شريف

 عشر
 0920-0832الييود في العراق  2007/ 23/2 غادة حمدي عبد السالم

مواقف الصحافة المصرية من الحركة  2008/ 20/2 حي وىيبأحمد فت
 0932 -0912الوطنية التونسية 

اإلصالح الزراعي وآثاره عمي المجتمع  22/00/2008 سوزي جادو عبد العزيز
 0970 -0932المصري 

 

 رسائل الدكتوراه التي ندوِقشت :
 

 عنوان الموووع تاريخ المنح اسم الطالب
النشاط االقتصادي لمشايخ قري الدلتا في  2008/ 09/1 رضا اسعد السيد شريف

 0798 -0307العصر العثماني 
 

 مناقشة الرسائل العممية :
 

 عنوان الرسالة الدرجة اسم الطالب
 0847 - 0832ات السياسية السعودية السورية العالق الماجستير محمد كمال احمد

   



 
 :  بتدريسيا المواد التي قمت

 

 :داب جامعة المنصورة في كمية اآل  
 

 تاريخ مصر الحديث  .  -تاريخ مصر المعاصر .                   -     
 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر .  -تاريخ مصر االجتماعي .                 -     
 التاريخ االقتصادي .    -تاريخ الدولة العئمانية .                  -     
 منيج البحث التاريخي .  -ران منذ العصر الصفوي .     تاريخ إي  -     
 تاريخ القوية الفمسطينية .   -مبادئ العالقات الدولية .                 -     

 في كمية السياحة والفنادأل جامعة المنصورة :  
 تاريخ مصر الحديث والمعاصر . -    

 

 في كمية المغة العربية جامعة األزىر بالمنصورة :  
 تاريخ الخالفة العئمانية .   –        تاريخ الحركة الصييونية .        -     
 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر .  -     
 

 دورات تنمية قدرات أعواا ىيئة التدريس :
 
 .0882دورة إعداد المعمم الجامعي  جامعة المنصورة  -
 .0884دورات استخدام الحاسب اآللي جامعة المنصورة  -

 ت استخدام شبكة المعمومات الدولية " اإلنترنت " جامعة المنصورة .دورا -

 دورات المغة اإلنجميزية " مركز ايمدست " التابع لمسفارة األمريكية بالقاىرة . -

دورة " مناىج البحث العممي في العموم االجتماعية " التي أقاميا برنامج بحوث العموم  -
تصاد والعموم السياسية جامعة القاىرة ، في االجتماعية في الشرأل األوسط " كمية االق

 . 1113مارس 00-5الفترة من 
 

 ( دورات  لتنمية قدرات أعواا ىيئة التدريس بجامعة المنصورة : 5عدد)  -
 

 .  1114ساعة ( عام  04د  إدارة البحث العممي )         
 . 1114ساعة ( عام  04د  االتجاىات الحديئة في التدريس )         

 . 1116ساعة ( عام  04د  إدارة الوقت واالجتماعات )         



 . 1117ساعة ( عام  04د  النشر العممي )         
 . 1117ساعة ( عام  04د  الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية )         
 . 1117ساعة ( عام  04د  معايير الجودة في العممية التدريسية )         

 
 مات العممية : المي

 
الواليات  –بنسمفانيا  -Timpleميمة عممية لمدة سبعة شيور إلي جامعة تمبل    -

 .  1116المتحدة األمريكية ، عام 


