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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس



الاسم : د/ خالد عيد أحمد الناغيه 
الكلية : الأداب 
القسم : التاريخ   




















أولاً : البيانات الشخصية :


اسم العضـو رباعياً
خالد عيد أحمد الناغيه 
الجنسية
مصرى 
الحالة الاجتماعية
متزوج 
القسم
التاريخ  
التخصص العام
تاريخ حديث ومعاصر 
التخصص الدقيق
تاريخ العرب 
الكلية التابع لها
كلية الأداب  
مقرها
بنها  
تاريخ الالتحاق بها
1986م 

ثانياً : المؤهلات العلمية :

المؤهل
تاريخ الحصول عليه
مصدره
الليسانس الممتازة 
1984م
جامعة المنصورة 
الماجستير
1992م
جامعة بنها 
الدكتوراه
1997م
جامعة بنها 

ثالثاً : التدرج الوظيفي  :

الوظيفة 
جهة العمل 
التاريخ 
معيد 
كلية الآداب جامعة بنها 
6/ 11/ 1986م  
محاضر 
كلية الآداب جامعة بنها
14/3/ 1992م 
أستاذ مساعد 
كلية الآداب جامعة بنها
7/ 7/ 1997م 
أستاذ مشارك 
كلية الآداب جامعة بنها
24/ 4/ 2004م 
أستاذ مشارك
كلية التربية بحفر الباطن جامعة الدمام 
25/ 8/ 1425هـ 



رابعاُ : بيانات الإنتاج العلمي :
أ : الماجستير والدكتوراه  :

عنـوان رسالة الماجستير
قضية آعالى النيل فى العلاقات الدولية 
عنـوان رسالة الدكتوراه
الأجانب فى السودان فى عهد الخديوي إسماعيل 


ب : الإنتاج العلمي ( المنشور )  :
م
عنـوان الإنتاج العلمي
بيـــــانات النـشر


تاريخ النشر
اسم الدورية
رقم الدورية
جهة النشر
مكان النشر 
نوع المنشور *
موقف الباحثة
لغة الإنتاج
جهة الدعم
نوع الدعم








منفرد
مشترك



1-
السياسة البريطانية تجاه زراعة القطن في السودان 
1999
مجلة كلية الأداب 

بنها 
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 


22
بريطانيا ومستقبل السودان في أعقاب ثورة 1919 
2002
مجلة مصر المعاصرة  
عدد 1  
الهيئة العامة للكتاب 
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الهيئة العامة للكتاب

3
الدعاية  للقطن المصري فى الخارج 
2002
مجلة مصر المعاصرة مصر 
الثاني  
الهيئة العامة للكتاب 
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الهيئة العامة للكتاب

4
مجلس تجار مصر  دراسة وثائقية 
من2003
الروزنامة 
الروزنامة 
الأول  
الهيئة العامة للكتاب
مصر
بحث
منفرد

اللغة العربية
الهيئة العامة للكتاب
5
5
طائفة الصيادين في موردة المطرية في القرن التاسع عشر 
2004
الجمعية التاريخية 
عدد 4
جامعة القاهرة 
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الجمعية المصرية التاريخية

6
الموظفون الأجانب في السودان 
02004
الهيئة العامة للكتاب 

الهيئة العامة للكتاب
مصر 
عدد تذكاري 


اللغة العربية
الهيئة العامة للكتاب

7
التنافس بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول إنشاء الجامعة الليبية 
2004
مجلة مصر المعاصرة مصر
الثاالثالث
الهيئة العامة للكتاب
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الهيئة العامة للكتاب

8
جهود مصر الثقافية فى الصومال 
2007
كلية الآداب 
عدد 16 
جامعة بنها
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الباحث 

9
موقف العرب من عروبة البحرين 
2007
كلية الآداب 
عدد 17  
جامعة بنها
مصر 
بحث
منفرد

اللغة العربية 
الباحث 

10
التكية المصرية بالمدينة المنورة 
2010
مؤتمر الجمعية التاريخية السعودية  
2010م
جامعة طيبة 
السعودية 
بحث 
منفرد

اللغة العربية 
جامعة طيبة 

11
دراسة فى مصادر تاريخ مصر الاقتصادي  فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
2004
دار المصطفى 

بنها 
مصر 
بحث 
منفرد

اللغة العربية 


12
دراسة في وثائق غير منشورة من عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله  
2013
كلية الآاب ببنها 
عدد يناير 
2013م 
بنها 
مصر 
بحث 
منفرد

اللغة العربية


13 
أثر الكساد العالمي على المملكة العربية السعودية "دراسة وثائقية في صفقة الأسلحة البولونية " 
2014
عدد تذكاري 

الاسكندرية
مصر 
بحث 
منفرد 

اللغة العربية 


14
إجراءات السلامة في سفن نقل حجاج مكة المكرمة 1876- 1890 بين التنظيمات العثمانية والبريطانية   0
2014


بنها
مصر 
بحث 
منفرد 

اللغة العربية 


15
الخارجية المصرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن . 
2016 


القاهرة 
مصر 
بحث 
منفرد 

اللغة العربية 


* كتاب ، بحث ،ترجمة ، تحقيق ،  أخرى . 




		أبحاث تحت التحكيم : 
م
اسم البحث 
1
مطالب الخديوى المعزول إسماعيل باشا من الحكومة المصرية  0
2
قضية التعويضات في مذبحة الاسكندرية 1882 



خامسا ً الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه :

م
عنوان الرسالة

المرحلة

تاريخ التسجيل
تاريخ المناقشة
1- 
سياسة البريطانية تجاه التقارب الألمانى العثمانى (1878م- 1914م )
دكتوراه 
1427هـ
1430هــ
2- 














سادساً-  مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه :

م
عنوان الرسالة

المرحلة
تاريخ المناقشة
1
سياسة بريطانيه تجاه الأطماع الروسية فى مضيقى البسفور والدردنيل 1878م – 1914م  
ماجستير 
1426هـ
2 
العسكريون في الإدارة المصرية
ماجستير 
2016
3
شركة مصر للملاحة البحرية 
ماجستير 
2016
4
مدينة الاسكندرية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 
دكتوراه 
2016
5
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في ليبيا في العهد العثماني الثاني 1835-  1911 
دكتوراه 
2016 
6
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه غانا 1958- 1984 
دكتوراه 
2016 
7- 
ابراهيم شكري ودوره في السياسة المصرية 
ماجستير 
2016 

		 مجالات الاهتمامات البحثية للعضو :
تاريخ المملكة العربية السعودية ..
تاريخ الدولة العثمانية 
تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر  
.تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ..
تاريخ العرب الحديث والمعاصر .

عدد الوحدات البحثية التي شارك في تحكيمها :

(             10             ) وحدة

عدد  المشروعات البحثية التي شارك في تحكيمها:

(             2           )  ترقية

العضوية في الجمعيات العلمية  :

م

المكان 
1
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
مصر 
2
اتحاد المؤرخين العرب 
مصر 
3
الجمعية التاريخية السعودية
المملكة العربية السعودية 













الدورات التدريبية  :

م
داخل المملكة
التاريخ
خارج المملكة
التاريخ
1
تصميم المقرر  
1430هـ
اتخاذ القرارات وحل المشكلات 
4- 7 يوليو 2005م 
2-
تقييم المنهج الدراسى 
1430هـ
تقييم التدريس الجامعي
9-12 يوليو 2007م
3- 
ملف المقرر 
1434هـ 
استخدام التكنولوجيا فى التدريس
14-17 يوليو 2007م
4- 
أساليب فعالة في تقويم الطلاب  
1434هـ
إعداد المعلم الجامعى 
1987م 





المؤتمرات :

م
المملكة العربية السعودية 
التاريخ
مصر 
التاريخ
1
مكة عاصمة الثقافة الإسلامية 
1425هـ
الدين والدولة فى العالم العربى 
1998م 
2- 
تاريخ الإحساء عبر العصور 
1426هـ
العرب وأوربا عبر العصور 
1999م 
3-
تاريخ المدينة المنورة عبر العصور 
1427هـ
مشكلة المياه في مصر 
2003م 
4 
تاريخ القصيم عبر العصور 
1429هـ
علاقات مصر بشرق أفريقيا    
2004م
5
تاريخ الجزيرة العربية عبر العصور  (  الرياض ) 
1432هـ













ورش العمل في التخصص :

م
داخل المملكة
التاريخ
خارج المملكة
التاريخ
1
الحج فى عصر الدولة السعودية الأولى والثانية 
1430هـ
معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي 
1424هــ
2- 
سمنار  كلية التربية الأقسام الأدبية بحفر الباطن 
بعنوان " وثائق المملكة العربية السعودية المحفوظة بدار الوثائق المصرية بالقاهرة . 
1432هـ 
سمنار كلية الآداب جامعة عين شمس  بعنوان " زراعة القطن في السودان في ظل السيطرة البريطانية . 
1999م 
3- 
سمنار بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأقسام الأدبية بحفر الباطن بعنوان " إجراءات السلامة فى سفن نقل حجاج مكة المكرمة  1876- 1890م 
1435هـ 
سمنار بكلية الآداب جامعة بنها بعنوان " قضية مياه النيل في العلاقات الدولية " 
2000م 
4- 
ندوة تاريخ المدينة عبر العصور كلية التربية جامعة الدمام  24/ 6 / 1436هـ  مشاركة ببحث تحت عنوان المدينة المنورة في الوثائق المصرية في القرن التاسع عشر . 

سمنار بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية بعنوان " طائفة الصيادين في موردة المطرية في القرن التاسع عشر " 


  الجوائز التشجيعية للإنجازات العلمية  :

م
داخل المملكة
التاريخ
خارج المملكة
التاريخ



جائزة الأستاذة الدكتورة لطيفه سالم 
1998م















 
   
مسمى العمل الإدارى : 
                 
م
مسمى العمل الإدارى 
التاريخ 
1
مدير وحدة الجودة  بالكلية 
13/ 4/ 2013م 
2
عضو اللجنة الثقافية 
24/ /10 / 2009م 
3
عضو لجنة الخريجات بقسم الدراسات الاجتماعية 
16/ 10/ 2010
4
رئيس لجنة المكتبة بالكلية 
العام الجامعى 1433هـ / 1434هـ 
5
رئيس لجنة المعادلات بقسم الدراسات الاجتماعية  
من 1430 حتى 1433هـ 
6
عضو في مجلس قسم الدراسات الاجتماعية 
حتى الآن 
7
مدير لجنة الجداول بالكلية 
العام الجامعى 1433/ 1434هـ 
8
مدير شبكة قسم التاريخ 
من عام 1427 حتى عام 1433هـ 

نشاط الجودة : 
1- إعداد الخطة الاستراتيجية لكلية التربية الأقسام الأدبية  جامعة الدمام 
العام الجامعي 1434/ 1435هـ 
2- حضور ورشة عمل عن توصيف البرنامج 
14/ 6/ 1434هـ 
3- تنفيذ ورشة عمل عن توصيف المقرر وتقريره السنوى 
1/6/ 1434هـ 
4- تنفيذ ورشة عمل بعنوان تقييم المقررات الدراسية  
27/ 5/ 1434هـ 
5- التقويم الفعال للطلاب  ، عمادة التطوير جامعة الدمام 
 19/ 10/ 1434هـ
– 6- المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوى ، جامعة الدمام. 
17- 19 جمادى الأخرة 1434هـ 
7-- حضور ورشة عمل " توصيف البرنامج الدراسي برنامج الدراسات الإسلامية أنموذجا " ـ . 
 
كلية التربية الأقسام الأدبية بحفر الباطن ، بتاريخ 14/ 6/ 1434هـ


:بيانات التواصل :


ص.ب

الرمز البريدي

المدينة
بنها  
الدولة
مصر  
الهاتف الخاص

الفاكس الخاص

هاتف العمل 

فاكس العمل

الهاتف المحمول
01127620743
البريد الإلكتروني
    
 KHALED.ALNAGHYAH@fart.bu.edu.eg


