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 المممكة العربية السعودية
 وزارة التعميم العالي

 جـــامـعـــة طـيــبــــة
 كمية اآلداب والعموم اإلنسانية

 شعبة التاريخ/ قسم العموم االجتماعية

 

 

 

 

 ةـــــيرة الذاتيـــالس
 ـم / د.جيهان " شيخ العرب السيد" عمى عبد الواحدـاالس   

 اآلداب والعموم اإلنسانية بالمدينة المنورةميــة / ك                       

 م /   العموم االجتماعيةـقس                 

 ( التاريخشعبة  )                        
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 ةـــرة الذاتيــلسيا

 / جيهان "شيخ العرب السيد"عمى عبد الواحد الدكتورة
 4796مصر / محافظة القميوبية /مواليد 

 المؤهالت العممية :  أوال:
 : التاريخ ليسانس

 " من كمية اآلداب ـ جامعة بنيا.بتقدير "جيد جدام 9666عام  التاريخليسانس اآلداب من قسم 
 : التاريخ القديماجستير في م
  م.1009فبراير جامعة بنيا في بتقدير عام"ممتاز"من كمية اآلداب التاريخ ماجستير اآلداب من قسم 

  ـ دراسة تاريخية وحضارية اإلقميم السادس عشر من أقاليم مصر السفمىعنوان رسالة الماجستير: 
 :التاريخ القديمدكتوراه في 

مع  م1006من كمية اآلداب جامعة بنيا في "بمرتبة الشرف األولي" التاريخدكتوراه في اآلداب من قسم 
 توصية بطبع الرسالة وتداوليا بين الجامعات.

 دراسة تاريخية وحضارية . األسرة الثالثة والعشرين ـعنوان رسالة الدكتوراه: 

 التدرج األكاديمي: ثانيا:
 م.9664عام معة بنيا اعتبارا من كمية اآلداب جا تاريخبقسم ال همعيدـ 
 م.1009عام كمية اآلداب جامعة بنيا اعتبارا من  تاريخمدرس مساعد بقسم الـ 
 .م 1006كمية اآلداب جامعة بنيا اعتبارا من  تاريخمدرس بقسم الـ 

 . ىـ9716وحتى  9714 من بحفر الباطنبكمية التربية لمبنات  تاريخبقسم الـ أستاذ مساعد 

جامعة طيبو ـــ بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية  (شعبة التاريخـ أستاذ مساعد بقسم العموم االجتماعية )
 .ىـ  وحتى اآلن 9716اعتبارا من

 التاريخ القديم             التخصص العام : 
 مصر والشرق األدنى  تاريخ وحضارةالتخصص الدقيق: 
 التاريخ القديم             االهتمامات البحثية: 
 الجمعيات العممية:

 .م وحتى اآلن9664المصرية بالقاىرة منذ عام  تاريخيةبالجمعية ال هعضو ـ 
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 خر األمجان ال
  بقسم العموم االجتماعية بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية جامعة طيبة. جتماعيةالمجنة اال هعضو ـ 

 ـ رئيسة كنترول الرصد لشعبة التاريخ بالكمية.
 :البحوث المنشورة

 ال يوجد              

 الكتب المؤلفة:

اإلنسانية )كمية التربية اآلداب والعموم كمية لكتروني" الحضارة المصرية القديمة ", جامعة طيبة كتاب اـ 
  .م(1006ىـ )9740لمبنات األقسام األدبية سابقا(,

اآلداب والعموم كمية المشاركة في كتاب الكتروني" تاريخ الجزيرة العربية القديم", جامعة طيبة ـ 
 . م(1097اإلنسانية )عمادة التعميم عن بعد(, )

 

 :المواد التدريسية
 ـ مرحمة الميسانس1

   الحضارة المصرية القديمةـ      تاريخ الشرق األدنى القديم  ـ       القديم الجزيرة العربيةتاريخ شبة ـ 
      تاريخ اليونان والرومانـ       حضارة الشرق األدنى القديمـ           حضارة شبة الجزيرة العربيةـ 
 ـ المدخل إلى عمم التاريخ      )اليمينستي(ـ تاريخ الشرق األدنى في العصرين    المدخل إلى عمم اآلثارـ 

 ـ مرحمة الدراسات العميا:2
  حضارة سورياـ       حضارة العراقـــ 
 ـ رسائل الماجستير:3

بعنوان )مممكة دادان ولحيان دراسة تاريخية  في التاريخ القديم ـــ اإلشراف عمى رسالة ماجستير
 .ه9741في عام  وتم مناقشتيا وحضارية(

بعنوان )الدور االقتصادي لمواني الخميج العربي  في التاريخ القديم اإلشراف عمى رسالة ماجستيرـــ 
 .ق.م( دراسة تاريخية( 9100ـ  1110)

سد مأرب في المصادر اإلسالمية دراسة تاريخية مقارنة في ضوء  بعنوانـ مناقشة رسالة ماجستير 
 المكتشفات األثرية والدراسات الحديثة.
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 دورات تدريبية في الحاسب اآللي :       
  دورات في الحاسب اآللي ونظم التشغيلـ 

                  & (WINDOWS XP ـ ) 
(MS OFFICE) ـ 

 .( TOIFL )ـ دورة تويفيل 
 ورش عمل و دورات:

 .دورة إعداد المعمم الجامعيـ 
 ـ:من جامعة بنيا ـ دورات تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المصرية

 دورة االتصال الفعال . ـ1           .دورة تنمية ميارات التفكير ـ9
 دورة أخالقيات وآداب المينة .ـ 7                 دورة التدريس الفعال .ـ 4

 دورة الساعات المعتمدة.ـ 1                          

اإللكتروني والتعميم عن بعد,  الوطني لمتعمم تعمم جسور, المركزورشة عمل استخدام نظام إدارة الـ 
 .جامعة طيبة المدينة المنورة

 دورة االختبارات الموضوعية, عمادة التطوير الجامعي, جامعة طيبة.
 لمؤتمرات والندوات والممتقيات:ر اوحضو  المشاركة

   :حضور العديد من المؤتمرات والندوات في الجامعات المصرية وجامعة طيبة
 المنورة. نة المنورة, جامعة طيبة, المدينةالممتقى العممي الثاني ألبحاث المديـ 

 ـ ندوة المموثات وسبل الحد منيا. المدينة المنورة جامعة طيبة
 جامعة طيبة ـ التحديات والتطمعات,المعموماتيةالتعميم الجامعي في عصر ندوة عصر ـ 

)الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرة(, جامعة طيبة المؤتمر الجغرافي الدولي المشاركة في تنظيم ـ 
 م(.7/7/1094ــ  9ىـ ) 14/1/9747ــ  10كمية اآلداب والعموم اإلنسانية,

)gehan@hotmail.com-drEmil (            ( 1601546601 جوال ) 
 التوقيع                               االسم  

 جييان "شيخ العرب السيد"عمى عبد الواحد د.    

mailto:dr-gehan@hotmail.com

