سيرة ذاتية
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د .خالد عبدالبديع رضوان محمود
قسم العلوم االجتماعية
اإلسم :د .خالد عبدالبديع رضوان محمود
الدرجة األكاديمية (أستاذ مساعد)
عنوان رسالة الدكتوراة :العالقات بين البابوية والنورمان فى جنوب إيطاليا وصقلية " -9201
9911م"
الجامعة المانحة للدكتوراة وسنة المنح :جامعتي نانت (فرنسا) واإلسكندرية (مصر) – 0221م
التخصص العام والدقيق :التاريخ -شعبة العصور الوسطى
بريد الكترونى:
معلومات االتصال جوال 2081606610 :
kradwan@jazanu.edu.sa
عضو في:
 مجموعة البحث في تاريخ البحر المتوسط القديم والوسيط في جامعة نانت بفرنسا الجمعية التاريخية المصرية بالقاهرة مقرر حلقة السمنار العلمي لقسم التاريخ بجامعة سوهاج عضو لجان التوكيد والجودة واعتماد المقررات الدراسية بجامعة سوهاج عضو لحنة الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة جازان ُمحكم في مجلة جامعة جازانالخبرات والدورات التعليمية:
 دورات في جودة وتطوير التعليم الجامعي وتحسين األداء و تطوير نطم تقويم الطالب واالمتحاناتحاصل على رخصة القيادة الدولية في علوم الكمبيوتر حاصل علي شهادة باجتياز التوفل في اللغة االنجليزية حاصل على تسعة مستويات في تعلم اللغة الفرنسية من مركز اللغة الفرنسية بالقاهرة متابعة دراسة الدكتوراه مدة ثالث سنوات في جامعة نانت بفرنسا بمقتضى بعثة حكومية بين جامعتىاالسكندرية بمصر ونانت بفرنسا
 العديد من الدورات والورش التدريبية داخل جامعة سوهاج وخارجها دورات في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد -جامعة جازانمقررات درسها في كليتى اآلداب والتربية – جامعة سوهاج  -مصر:
 -9تاريخ اوربا العصور الوسطى حتى القرن السادس عشر الميالدى
 -0تاريخ الفكر السياسي في أوربا العصور الكالسيكية والوسطى
 -3حضارة أوربا فى العصور الوسطى
 -1تاريخ االيوبيين والمماليك
 -1تاريخ المغرب واألندلس
مقررات درسها باللغة االنجليزية فى برنامج اإلدارة التخصصية التابع لكلية التجارة بجامعة سوهاج:

تاريخ مصر ومواقعها السياحية
مقررات يدرسها بجامعة جازان  -كلية االداب والعلوم اإلنسانية:
 الحضارة اإلنسانية مدخل إلى االداب والعلوم اإلنسانيةاألعمال العلمية والمنجزات:
حضور مؤتمرات أهمها:
 الفن البيزنطي وتأثيره في مصر المسيحيةمؤتمر بكلية اآلثار -جامعة القاهرة  41 -41نوفمبر .9002
 تأثير الحروب الصلبية فى المشرق االسالمى .الجمعية المصرية التاريخية بالقاهرة بين يومى  7-6مارس 9040م
الكتب العلمية :
 الحضارة اإلنسانية (النظرية – التطور – الواقع)  :مشترك في تأليفهالمشاركة بأوراق بحثية:
 الحملة اإليطالية على مدينة المهدية فى تونس 162هـ 9269 /م  :دعوى الصراع ومقتضى الحوارمجلة التاريخ اإلسالمي والوسيط  -جامعة عين شمس أغسطس 9041
 التنوخيون في سوريا وعالقتهم باإلمبراطورية الرومانية بين القرنين الثالث والسابع الميالديين.مؤتمر بجامعة الملك سعود عن عالقات الجزيرة العربية بالعالمين اليوناني والبيزنطي بين القرنين  1ق.
م 40 -م  ،بين يومي  2-6ديسمبر 9040
 الوجود اإلسالمي في إيطاليا (320 -009هـ)190 -638 /جامعة المنيا (مصر) -يناير 9046
حمالت الفيكنج على غالة في القرن التاسع الميالدي :الطريق إلى نورمانديامجلة التاريخ اإلسالمي والوسيط  -جامعة عين شمس 9046
المرأة والملكية في المجتمع الكارلونجي بين القرنين الثامن والعاشر الميالديين
جامعة المنيا 9046 -
الحوض األعلى لنهر الدانوب بين الميروفنجيين والسالف الغربيين خالل القرنين السادس والسابع
الميالديين
اتحاد المؤرخين العرب 9047 -
إمارة بني جامع في تونس.
قيد النشر -جامعة جازان
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Dr: Khaled MAHMUD

Name: Khaled MAHMUD
Academic Rank: Assistant Professor- JAZAN University
Ph. D Title: Relations between the Papacy and the Normans in south Italy
and Sicily “1029- 1194”
Ph. D Awarding University, Graduation year: Nantes- Alexandria, 2009
Specialization: History- Medieval History
Contact information: tel. 0569858895
E- mail: kradwan@jazanu.edu.sa
Speaking Language: Frensh, English
Member of:
1- CRHIA at University of NANTES- FRANCE
2- Egyptian historical Society
3- Rapporteur of the Workshop Seminar at Department of Hist. Univ. of
SOHAG- EGYPT
4- D S A S P at University of Sohag
5- Blind reviewer in Periodical of Jazan University
Courses and Experts:
1- Courses of D S A S P.
2- Computer ( I C D L)
3- English Language ( T O E F L)
4- French Language ( 9 Levels)
5- Governmental mission of PHD for 3 years between Alexandria
university in EGYPT and NANTES university in FRANCE
Courses Taught in Faculty of Arts and faculty of Education:
1- European Medieval Ages History
2- Political thought history in Classical and medieval Europe
3- Europe civilisation in middle ages
4- Ayyubids and Mamluks History
5- History of Morocco and Andalusia

Courses Taught in Faculty of Commerce, Specialized Administration:
 Egypt’s History and tourist sites
Courses Taught in Faculty of Arts and human studies- Univ. Of JAZAN:
-

Human Civilization
Introduction to Arts and human studies

Achievement/ Works :
Conferences:
- Byzantine art and its impact on Egypt's Christians
The Conference of the Faculty of Archaeology - Cairo University 14- 15
November 2009
- The impact of the Crusades in the Muslim East
Historical Egyptian Society of Cairo 6 - 7 March 2010
Participant:
- Italian campaign against the city of Mahdia in Tunisia
Ain Shams University - Cairo 2015
- The Tanukhs in Syria : their relations with the Roman empire between
3rd and 7th centuries.
The Conference of King Saud University, "the Historical relations between
Arabia, the Greek and Byzantine World ( 5th BC- 10th AD), 6- 9 December
2010.
Muslim Domination in Italy (221- 302 H./ 836- 902 A. D )
University of Elmenia- Egypte 2016
Vikings campaigns on Gaule in the ninth century: the road to Normandy
Ain Shams University - Cairo 2016
The upper basin of the Danube between the Franks and Slavs on the
Danube During the sixth and seventh centuries AD
Union of Arab Historians
Emirate Bani Jamii in Tunisia.
To be published – Jazan University

