
 

 

  

 

 هانئ عبدالهادي البشير عبد الرحيم  / الكامل االسم
 /  أستاذ  الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصري الجنسية | 

 م  ٢٢/١/١٩٦٥ تاريخ الميالد |

 التاريخ  القسم |

 haalbashir@uod.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية √ √ √

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان

العالقات بين اإلمبراطورية 
البيزنطية ودولة البلغار األولي 
 )٦٨١ــــــ ١٠١٨م(

 

مصر )كلية اآلداب ـــ جامعة 

 طنطا(
 ٢000 الدكتوراه

السياسة الخارجية لإلمبراطورية 
البيزنطية في عصر خلفاء 

  ٦٤١هــ  / ٩٣ــــــ ٢١هرقل )
 م (٧١١ــــــــ

مصر )كلية اآلداب ببنها ـــ 

 جامعة الزقازيق (
 ١٩٩٥ الماجستير

مصر ) كلية اآلداب ـــ جامعة  

 المنصورة (
 ١٩87 الليسانس

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة



 

 

م(١٠١٨ــــــ ٦٨١العالقات بين اإلمبراطورية البيزنطية ودولة البلغار األولي )  
 

 الدكتوراة

 الماجتسير م (٧١١ــــــــ  ٦٤١هــ  / ٩٣ ــــــ٢١السياسة الخارجية لإلمبراطورية البيزنطية في عصر خلفاء هرقل )

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

كلية قسم التاريخ ــ  م٢٨/١٠/٢٠١٤
 حلوانجامعة اآلداب ـــ 

 أستاذ

قسم التاريخ ــ كلية  م٧/٢٠٠٥/ ٢٣
 اآلداب ـــ جامعة حلوان

 مشارك أستاذ

قسم التاريخ ــ كلية  م٢٠٠٠/ ٢٣/٤
 اآلداب ـــ جامعة حلوان

 مساعد أستاذ

قسم التاريخ ــ كلية  م١٩٩٦/ ٢٤/٣
 اآلداب ـــ جامعة حلوان

 محاضر

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

دراسات في تاريخ العصور الوسطي  م٢٠١٧ ،القاهرة 
 ١وحضارتها ج

  ئ عبدالهادي البشيرهان

. مقبول للنشر في 
حولية التاريخ 

اإلسالمي والوسيط 

م، دوره الديني ٤٦١-٤٤٠البابا ليو األول )الكبير( 
.ودفاعه عن  العاصمة روما  

. 

  هانئ عبدالهادي البشير



 

 

،كلية اآلداب ــــــ جامعة 
عين شمس ، العدد 

ــــ ٢٠١٤التاسع )
 م(٢٠١5

 

، مجلة كلية اآلداب ـــ 
 جامعة حلوان ، العدد

( يوليو عام ٣٦)
 (م٢٠١٤)

دور الملك آرثر السياسي في تاريخ الجزيرة 
م (5٤٢-5١٦البريطانية )  

  هانئ عبدالهادي البشير 

 ـــــــاآلداب ـ مجلة كلية
ـ يناير ـــــــــجامعة طنطا 

 م  ٢٠١٣عام 

الحضارة البيزنطية في ضوء المصادر اإلسالمية 
العاشر والحادي للقرنين الرابع والخامس الهجريين / 

  . عشر الميالديين

  هانئ عبدالهادي البشير 

ولية التاريخ ح
اإلسالمي والوسيط 

،كلية اآلداب ـ جامعة 
عين شمس ، المجلد 

الثامن ، القاهرة 
 م٢١٣ــ٢٠١٢

( ، قراءة في دوره الكبيرالبابا جريجورى األول )
 م٦٠٤ـ5٩٠) السياسي والديني في أوربا

  ر هانئ عبدالهادي البشي

جامعة دمشق ـ مجلة 
دراسات تاريخية العددان 

عام ١١٠_١٠٩
 م٢٠١٠هـ/١٤٣١

أضواء على سياسة اإلمبراطورية البيزنطية فى 
تهجير السكان وتوطينهم )من القرن األول الهجري / 

السابع الميالدي حتى منتصف القرن الخامس 
 الهجري ، منتصف القرن الحادي عشر الميالدي

  هانئ عبدالهادي البشير 

مجلة المؤرخ العربي 
 م٢٠٠٦عام 

الجيش والحياة السياسية للدولة  فيدور األرمن 
البيزنطية ، من بداية القرن السابع حتى نهاية 

 القرن العاشر الميالدي

  هانئ عبدالهادي البشير 

التاريخ المختصر ، للبطريرك نقفور ،  م٢٠٠٧القاهرة 
له وعلق عليه نقله للعربية وقدم 

 د/هانئ البشير

  هانئ عبدالهادي البشير 

الرياض ، 
 م٢٠٠٧

مدخل إلى تاريخ أوربا في العصور 
 الوسطى

باالشتراك مع الدكتور / 
 طارق منصور

 



 

 

مجلة التاريخ والمستقبل 
، قسم التاريخ ـ كلية 

اآلداب جامعة المنيا ــ 
 م  ٢٠٠٦يناير عام 

فوقاس مالمح عصر اإلمبراطور البيزنطي 
 م(٦١٠ـ٦٠٢)

  هانئ عبدالهادي البشير 

ضمن بحوث 
الندوة الدولية 

"دمشق في 
التاريخ" جامعة 

ـ ٢٠دمشق 
م  ٢٤/١١/٢٠٠٦

 ـ الجزء األول

دمشق فى القرنين السابع والثامن 
الميالدى في ضوء حولية ثيوفانيس 

 )دراسة تحليلية(

  هانئ عبدالهادي البشير 

مجلة التاريخ 
قسم والمستقبل ، 

التاريخ ـ كلية 
اآلداب جامعة 
المنيا ، يوليو 

م.٢٠٠٣  

تطور البحرية البيزنطية ونشاطها 
العسكري من القرن الثامن حتى القرن 

 العاشر الميالدى "

    هانئ عبدالهادي البشير 

مجلة المؤرخ 
المصري ، قسم 
التاريخ ـ كلية 
اآلداب  ـ  جامعة 
القاهرة  ، العدد 
السادس 
والعشرون ، 

 ٨٠٦نقفوروس بطريرك القسطنطينية )"
 ( ومؤلفه التاريخ المختصرم٨١5ــــــ

    هانئ عبدالهادي البشير 



 

 

م.٢٠٠٣يناير   
 

أعمال ضمن 
روسيا مؤتمر : 
 العربيوالعالم 

كلية  واإلسالمي
اآلداب ـ جامعة 

 م٢٠٠٢حلوان 

بالد الروس ،  فيالدراهم اإلسالمية 
 كيفية وصولها وتاريخه

أعمال ضمن    هانئ عبدالهادي البشير 
روسيا مؤتمر : 
 العربيوالعالم 

كلية  واإلسالمي
اآلداب ـ جامعة 

م٢٠٠٢حلوان   

    هانئ عبدالهادي البشير  م(٧١١ــ ٦٤١الدولة البيزنطية ) م٢٠٠٢القاهرة 

حولية التاريخ 
اإلسالمي 

والوسيط ، كلية 
اآلداب ـ جامعة 
عين شمس ، 
عام العدد الثانى 

 م٢٠٠٢

المجريون فى منطقة الدانوب األوسط 
-٨٩٦وحمالتهم على مملكة الفرنجة 

 م"٩5٠

    هانئ عبدالهادي البشير 

مجلة    المؤرخ 
المصري ، قسم 
التاريخ ـ كلية 
اآلداب ـ جامعة 
القاهرة، العدد 
الرابع والعشرون 

البيالصة في آسيا الصغرى فى ضوء 
 الصقليمصنف بطرس 

    هانئ عبدالهادي البشير 



 

 

م.٢٠٠١، يناير   
 

    هانئ عبدالهادي البشير  م(١٠١٨ــ ٦٨١بيزنطة وبلغاريا ) م٢٠٠١القاهرة 

 حولية التاريخ 
 اإلسالمي

والوسيط ، كلية 
اآلداب ـ جامعة 

، عين شمس 
 الجامعيالعام 

 م ٢٠٠٠/٢٠٠١

بعثة قسطنطين ومثود فى مورافيا 
 م٨٨5-٨٦٢

  هانئ عبدالهادي البشير 

 حولية التاريخ 
 اإلسالمي

والوسيط ، كلية 
اآلداب ـ جامعة 

، عين شمس 
 الجامعيالعام 

 م ٢٠٠٠/٢٠٠١

فى منطقة الدانوب األوسط  المجريون 
-٨٩٦وحمالتهم على مملكة الفرنجة 

 م٩5٠

  هانئ عبدالهادي البشير

    

    

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين البحثعنوان  المجلة تاريخ القبول
  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 



 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
  ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  ـــــــ ـــــــ ـــــــ

  ـــــــ ـــــــ ـــــــ

  ـــــــ ـــــــ ـــــــ

  ـــــــ ـــــــ ـــــــ

  ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
الحضارة البيزنطية في ضوء  م٢0١٣

الرابع  المصادر اإلسالمية للقرنين
والخامس الهجريين / العاشر 

 . والحادي عشر الميالديين

  هانئ عبد الهادي البشير

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 ٢دراسات في تاريخ العصور الوسطي وحضارتها ج
  هانئ عبد الهادي البشير

   
 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة

دور ألقى بحثا بعنوان" 
الملك آرثر السياسي في 
تاريخ الجزيرة البريطانية 

" م5٤٢ــــ 5١٦،   

 

كلية اآلداب ــــ جامعة عين 
في شهر مارس عام شمس ، 
 م٢٠١٤

  ندوة التاريخ اإلسالمي والوسيط



 

 

مذهب ألقى بحثا بعنوان " 
الواحدة في عصر اإلرادة 

اإلمبراطور البيزنطي 
هرقل وأثره على األقباط 

ـــــ ٦١٠في مصر ، 
" م٦٤١  

 

جامعة عين شمس خالل 
 م٤/٢٠١٤/ ٣ــــ ١الفترة 

الندوة السنوية األولى لتاريخ مصر فى 
 العصر البيزنطي

 

البابا بعنوان :"  ألقى بحثا
ليو األول  ) الكبير( ، 

فكره الديني ودوره 
السياسي في الدفاع عن 

مدينة روما ،  
م ٤٦١ـــ٤٤٠  

 

كلية التربية األدبية بحفر 
في الباطن ــــ جامعة الدمام ، 

 م٢٠١٤شهر مايو عام 

  سمنار قسم التاريخ

ألقى بحثا بعنوان " 
الحضارة البيزنطية في 

ضوء المصادر 
للقرنين اإلسالمية 

الرابع والخامس 
الهجريين / العاشر 

والحادي عشر 
 الميالديين

بكلية التربية األدبية 
بحفر الباطن ـ جامعة 

الدمام ، شهر أبريل عام 
 م٢٠١٢

  سمنار قسم التاريخ

ألقى بحثا بعنوان " 
الدينار اإلسالمي في 
بالد البلغار ، الخلفية 

) سوريا( جامعة حلب 
ـ ٢١خالل الفترة 

 م .٢٣/١٠/٢٠٠٧

مؤتمر " النقوش والكتابات في 
الوطن العربي منذ عصور ما قبل 

 التاريخ حتى العصر الحديث "

 



 

 

االقتصادية والدوافع 
 السياسية

قى بحثا بعنوان :" أل: 
دمشق فى القرنين 

السابع والثامن 
في ضوء  الميالدي

حولية ثيوفانيس 
 )دراسة تحليلية(

جامعة دمشق )سوريا( 
 م   ٢٤/١١/٢٠٠٦ـ ٢٠

  الندوة الدولية " دمشق فى التاريخ

ألقى بحثا بعنوان " 
تطور البحرية 

البيزنطية ونشاطها 
من القرن  العسكري

الثامن حتى القرن 
 الميالديالعاشر 

قسم التاريخ ـ كلية 
اآلداب ـ جامعة عين 

 العام ،  شمس
 م٢٠٠٢/٢٠٠٣لجامعىا

 اإلسالميسمنار قسم التاريخ 
 والوسيط

 

ألقى بحثا بعنوان " 
 فيالدراهم اإلسالمية 

بالد الروس ، كيفية 
 وصولها وتاريخه "

ــــــــ أبريل كلية     ٦ـــــ  ٣
اآلداب جامعة حلوان عام 

 م٢٠٠٢

 العربيمؤتمر : روسيا والعالم 
 واإلسالمي

 

ألقى بحثا بعنوان " 
منطقة  فيالمجريون 

الدانوب األوسط 
وحمالتهم على مملكة 

م ٩5٠-٨٩٦الفرنجة 

قسم التاريخ ـ كلية 
ـ جامعة عين ـــــــاآلداب 

شمس ، العام 
 م٢٠٠١/٢٠٠٢الجامعى

 اإلسالميسمنار قسم التاريخ 
 والوسيط

 



 

 

" 

ألقى بحثا بعنوان " 
بعثة قسطنطين ومثود 

-٨٦٢مورافيا  في
 م٨٨5

قسم التاريخ ـ كلية 
اآلداب ـ جامعة عين 

 الجامعيشمس ، العام 
 م٢٠٠٠/٢٠٠١

 اإلسالميسمنار قسم التاريخ 
 والوسيط

 

ألقى بحثا بعنوان " 
آسيا  فيالبيالصة 
ضوء  فيالصغرى 

مصنف بطرس 
 "الصقلي

كلية اآلداب جامعة حلوان 
 الجامعيالعام ، 

 م٢٠٠٠/٢٠٠١

 سمنار قسم التاريخ
 

    

    

    

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 ـ عضو اتحاد المؤرخين العرب . 
 ـ عضو الجمعية اليونانية الرومانية .
 ـ عضو الجمعية التاريخية المصرية .
 ـ عضو الجمعية التاريخية السعودية .

   
 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  الدولة البيزنطيةتاريخ  N ٢٢٢ Hist تدريس

 Hist ٣0٥ N تاريخ األندلس اإلسالمي  
  تاريخ التكتالت االقتصادية  N ٣٣٦ Hist تدريس
  تاريخ الحروب الصليبية ٣04 N Hist تدريس
  تاريخ التعليم في الدولة اإلسالمية  ٣44 N Hist تدريس



 

 

  تاريخ أوربا في العصور الوسطي ٢04 N Hist تدريس

    

    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
 ١ تاريخ الدولة البيزنطية N ٢٢٢ Hist يتناول تاريخ الدولة البيزنطية علي الصعيدين الداخلي واخلارجي

الفتح اإلسالمي حيت نهاية احلكم يتناول تاريخ بالد األندلس منذ 

 اإلسالمي.
Hist ٣0٥ N تاريخ األندلس اإلسالمي 

٢ 

 ٣ تاريخ التكتالت االقتصادية  N ٣٣٦ Hist يتناول التكتالت االقتصادية املختلفة يف عصر العوملة .
يتناول تاريخ العالقات السياسية بني الشرق والغرب يف العصور 

 الوسطي
Hist ٣04 N حروب الصليبيةتاريخ ال 

٤ 

تاريخ الرتبية والتعليم يف يف الدولة اإلسالمية ويلقي الضوء يتناول 

علي كل أطراف العملية التعليمية سواء الطالب أو األستاذ أو املنشآت 

 التعليمية

Hist ٣44 N  تاريخ التعليم في الدولة

 ٥ اإلسالمية 

يتناول تاريخ الغرب األوربي يف العصور الوسطي ، ومن أبرز موضوعاته 

 : اإلمرباطورية الرومانية ، واجلرمان والنظام اإلقطاعي 
Hist ٢04 N  تاريخ أوربا في العصور

 الوسطي
٦ 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
---------------- --------------------- ---------------  

------------------- ----------------------- -----------------  

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
-------- -------- -------- --------  

--------- --------- --------- ---------  

 
 

 
 

 

 والدكتوراةاإلشراف على رسائل الماجستير 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
كلية اآلداب ـــــــــ  هـ١٤٣٠

جامعة األميرة 
نوره بنت عبد 

اإلمداد والتموين وتأثيره على 
الصراع بين الصليبيين 

والمسلمين في بالد الشام 

  الماجستير



 

 

ـ  ١٠٩٧هـ /5٩٠ـ ٤٩١) الرحمن
 م(١١٩٣

كلية اآلداب ـــــــــ  هـ١٤٣٠
جامعة األميرة 
نوره بنت عبد 

 الرحمن

بالد الشام  فياألدالء ودورهم 
ومصر زمن الحروب 

هـ/ ٦٩٠ـ ٤٨٩الصليبية 
 م(١٢٩١ـ ١٠٩٦

  الماجستير

كلية اآلداب ـــــــــ  هـ١٤٣٠
جامعة األميرة 
نوره بنت عبد 

 الرحمن

إمارة قرمان فى آسيا 
الصغرى 

ـ ١٢5٦هـ/٨٨٨ـ٦5٤)
 م(١٤٨٣

  الماجستير

كلية اآلداب ـــــــــ  هـ١٤٣٠
جامعة األميرة 
نوره بنت عبد 

 الرحمن

الهجرات في الجزيرة الفراتية 
وبالد الشام ومصر زمن 

ـ ٤٩٠الحروب الصليبية 
 م( .١٢٩١ـ ١٠٩٧هـ/٦٩٠

  الماجستير

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
-------- -------- -------- --------  

--------- --------- --------- ---------  

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

-------- -------- -------- --------  
--------- --------- --------- ---------  

 
 عضوية اللجنات

 



 

 

 # من إلى المنصب الجهة
--------- --------- --------- ---------  

--------- --------- --------- ---------  

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

-------- -------- -------- --------  
--------- --------- --------- ---------  

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
-------- -------- -------- --------  

--------- --------- --------- ---------  
 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا
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