السيرة الذاتية
االسم  -:نبراس خليل ابراهيم عبد الكريم الخفاجي .
الشهادة  - :ماجستٌر .
تاريخ الحصول عليها . 2002/2/5 -:
اسم رسالة الماجستير  -:العالقات السٌاسٌة واالقتصادٌة بٌن مصر والسودان (. )9299 -9262
االختصاص العام  -:تارٌخ حدٌث .
االختصاص الدقيق  -:تارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصر .
اللقب العلمي  -:مدرس .
تاريخ الحصول عليه .2092 /9 /22 -:
المواد التي تم تدريسها -:
 .9تارٌخ الوطن العربً الحدٌث .
 .2عصور وسطى .
 .2حقوق انسان .
المناصب االدارية -:
 .9مقررة الدراسات االولٌة للعام الدراسً . 2092 – 2092
اللجان -:
.9
.2
.2
.4
.5
.6

لجنة امتحانٌة .
لجنة غٌابات .
لجنة مناقشة بحوث تخرج .
لجنة التقرٌر الذاتً ( مؤقتة . ) 2096/9/94
لجنة االرشاد التربوي .
لجنة جمع بٌانات الطلبة .

الدورات -:
 .9دورة  Google scholarفً . 2095/99/95
 .2دورة حاسبات فً . 2096/2/24
 .2دورات فً مركز احٌاء التراث بتارٌخ  2096/2/22-29و  2095/92/96-92و -22
 2096/99/20و .2096/92/9-4

القاء ساعة حرة -:
 .9بعنوان ( التعلٌم فً العراق اثناء الحكم العثمانً ) بتارٌخ . 2096/2/29
 .2اثر الٌهود فً مصر اثناء القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ( دراسة تارٌخٌة ) .
نشاطات عامة -:
.9
.2
.2
.4
.5

قراءة رسالتً ماجستٌر لبٌان االستالل فٌها .
اشراف علمً على طالبات المرحلة الرابعة .
استشارة علمٌة من قبل طالبتً ماجستٌر .
حضور  2ندوات .
االشراف على بحوث تخرج الطالبالت (  5بحوث ) .

كتب الشكر  2 ( -:من وزٌر التعلٌم و عمٌد كلٌة التربٌة للبنات ) .
البحوث المنشورة لعام  ) 2 ( -: 5102 – 5102المقبولة للنشر ( . ) 9
البحوث المنشورة -:
 .9مٌثاق التكامل بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة السودان الدٌمقراطٌة .انموذجا لدراسة
العالقات المصرٌة السودانٌة .
 .2سٌاسة تركٌا الخارجٌة ازاء مصر . 9229-9260
 .2هجرة العمالة المصرٌة الى الكوٌت واثارها االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة . 9220-9269
 .4جون قرنق واثره فً الحٌاة السٌاسٌة السودانٌة .
 .5السٌاسة االمرٌكٌة تجاه نٌكارغوا .
 .6منهاج العمل السٌاسً والتكامل االقتصادي بٌن مصر و السودان فً عام . 9224
 .2الحركات المناوئة لحكومة جعفر نمٌري والموقف المصري منها .9229-9220
 .9االتصاالت السرٌة المصرٌة االلمانٌة  (9242 -9222دراسة تارٌخٌة ) .
 .2اثر الٌهود فً مصر اثناء القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ( دراسة تارٌخٌة ) .
 .90العالقات العثمانٌة المصرٌة . 9922-9962

