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 قائمــــة

 .C.Vالبيانات الشخصية والعلمية والمهنية 
 دكتور/ محمد عبد النعيم محمد عبدهلل

 تاريخ العصور الوسطى  أستاذ مساعد

 جامعة القاهرة –ية اآلداب ـكل

 أوال: البيانات الشخصية:

 دكتور/ محمد عبد النعيم محمد عبدهســــــم: اال
 11/11/1611اريخ الميالد: ــت

 جمهورية مصر العربية –الجيزة ميالد: ل الـــمح
 متزوجالحالة االجتماعية: 

 21113172131المحمول :      71188763الهاتف : المنزل

 ثانيا: المؤهالت العلمية الحاصل عليها:

  جامعة القاهرة. –كلية اآلداب  1686ليسانس آداب من قسم التاريخ بتقدير جيد جدًا عام 

  كليتتة 1667ع تتتاريخ العصتتور الوستتقدي بتقتتدير ممتتتاز عتتام ماجستتتير متتن قستتم التتتاريخ   تتر ،
 جامعة القاهرة. –اآلداب 

  1222دكتتوراه متتن قستم التتتاريخ   ترع تتتاريخ العصتتور الوستقدي بمرتبتتة ال تر  ا ولتتد عتتام ،
 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب 

 

 :التدرج الوظيفىا: لثثا

  71/12/1686عتبارًا من جامعة القاهرة ا –كلية اآلداب  –معيد بقسم التاريخ. 
  7/11/1667جامعة القاهرة اعتبارًا من  –كلية اآلداب  –مدرس مساعد بقسم التاريخ. 
  72/1/1222جامعة القاهرة اعتبارًا من  –كلية اآلداب  –مدرس بقسم التاريخ. 
  م حتي 72/6/1217إعتبارًا من جامعة القاهرة  –أستاذ مساعد بقسم التاريخ ت كلية اآلداب

  2ناال

 



 1 

 :العلميةعضوية الجمعيات : رابعا  

  حتد اآلن 1662عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من عام. 
  حتد اآلن. 1222عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة من عام 

  حتد اآلن. 1222عضو مركز البحوث والدراسات التاريخية من عام 

 

 :المؤلفات والبحوث العلمية: خامسا  

 ـــــائل :الرســ  -1

 –قستتم التتتاريخ  –رستتالة ماجستتتير  –المملتتوكد  ا يتتوبيصتتحرام مصتتر ال تترقية  تتي العصتتر  يأ  
 م.1667تحت إ را  أ.د. سعيد عبد الفتاح عا ور،  –جامعة القاهرة  –كلية اآلداب 

رستتالة  –مي 1111-1218هتتت/311-312بيتتت تتتت   تتي بتت د ال تتام وسياستتت  الخارجيتتة   يب  
تحتتت إ تترا  أ.د. حامتتد زيتتان  –جامعتتة القتتاهرة  –كليتتة اآلداب  –قستتم التتتاريخ  –دكتتتوراه 

 م.1222غانم، عام 

 

 الكــــــتب:  -2

دار الثقا تتتتة العربيتتتتة  –كتتتتتاب دراستتتتات تاريخيتتتتة  تتتتي مصتتتتادر عصتتتتر  ا يتتتتوبيين والمماليتتتت   يأ  
 م.1227

 م.1223محاضرات  ي تاريخ الدولة البيزنقية، دار الثقا ة العربية  يب  

 م.1223ا أواخر العصور الوسقد، دار الثقا ة العربية، محاضرات  ي تاريخ أورب يج  

القبقيتة، دار الثقا تة العربيتة  –محاضرات  ي تاريخ مصتر وحضتارتها  تي الحقبتة البيزنقيتة   يد  
 م.1228

  2محاضرات  ي تاريخ أوروبا  ي العصور الوسقي ، دار الثقا ة العربية   يه  
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 البحوث العلمية : -3

الصليبد"،      بحث  –م صفحة من تاريخ الصراع اإلس مي 1111هت/311"موقعة البابين -1
من ور ضمن الكتاب الذي صدر عن ا عمال الكاملة لمؤتمر                              بند 

 م.1221 رع بند سوي ، ابريل  –جامعة القاهرة  –سوي  علد مر العصوري كلية اآلداب 

الفكر المصري  تي العصتر ا يتوبد"،              بحتث "خانقاه سعيد السعدام وأثرها  ي تقور -2
من تتتور ضتتتمن الكتتتتاب التتتذي صتتتدر عتتتن ا عمتتتال الكاملتتتة لمتتتؤتمر                        تحتتتديث 

 تتترع بنتتتد                  –جامعتتتة القتتتاهرة  –مصتتتر متتتن منعتتتور العلتتتوم اإلنستتتانيةي، كليتتتة اآلداب 
 م.1227سوي ، أبريل 

الصتتتتتتتليبد توديبتتتتتتتود حتتتتتتتول إرتتتتتتتتداد بعتتتتتتت  المستتتتتتتلمين عتتتتتتتن اإلستتتتتتت م              "حقيقتتتتتتتة دعتتتتتتتاو  المتتتتتتتؤر -3
ختتتتتت ل الحملتتتتتتة الصتتتتتتتليبية ا ولتتتتتتد"، بحتتتتتتث من تتتتتتتور  تتتتتتي متتتتتتؤتمر  العتتتتتتترب والتحتتتتتتديات الخارجيتتتتتتتة           

          –كليتتتتتتة اآلداب  –عبتتتتتتر العصتتتتتتوري عتتتتتتدد ختتتتتتا  متتتتتتن مجلتتتتتتة المتتتتتتؤر  المصتتتتتتري، قستتتتتتم التتتتتتتاريخ 
 .1221أبريل  –جامعة القاهرة 

المتتؤر  ريمونتتداجيل والبيزنقيتتون  تتي ضتتوم كتابتتة " تتتاريخ الفرنجتتة غتتزاة بيتتت المقتتدس " ، بحتتث  -4
 م1221من ور  ي مجلة وقائع تاريخية ، مركز الدراسات التاريخية ، العدد يوليو 

المؤر     "الن اق التجاري  ي مينام القور آواخر العصور الوسقد"، بحث من ور  ي مجلة  - 3
 م.1228جامعة القاهرة، العدد يناير  –م التاريخ، كلية اآلداب المصري، قس

"األسرة الشهرزورية دورها الديني والسياسي في العصر الزنكي وأوائل األيوبي "بحث -6

  1122جامعة القاهرة، يناير –كلية اآلداب  –منشور في مجلة المؤرخ المصري ، قسم التاريخ 

- 787المصري في عصر دولة المماليك الجراكسة ) أزمة اللحوم وأثرها علي المجتمع  -7
  1م 1122 أكتوبرم(، حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية ،  2127 – 2981هــ/ 319

م ) أضواء إسالمية وصمت بيزنطي( مقبول للنشر 379هـ/ يوليه 961معركة أمد رمضان  -8
   1م1129في مجلة التاريخ والمستقبل عدد يناير 

 
 
 
 

 :شهادات التقدير الحاصل عليها الجوائز و : اسادس
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جائزة السيد األستاذ المرحوم / عبد الحميد العبادي ألول خريجي قسم التاريخ خالل العام  -1   
 1م والمقدمة من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية1111-1191الجامعي 

م بمناستتتتبة  1222مبر ديستتتت – تتتتهادة تقتتتتدير متتتتن جامعتتتتة القتتتتاهرة  تتتتي احتفالهتتتتا بعيتتتتد العلتتتتم  -1
  2الحصول علي درجة الدكتوراه  ي اآلداب من قسم التاريخ

 تتهادة تقتتدير متتن المجلتتس ا علتتد لرثتتار للم تتاركة  تتي  عاليتتات دورة التتوعد ا ثتتر  ل تتباب  -7
 الجامعات والمعاهد.

بتتالمجلس المحلتتد  بلجنتتة التنميتتة الب تترية  تتهادة تقتتدير متتن جماعتتة التتوعد ا ثتتر  والستتياحد -3
  2لجهوده  ي دعم ون ر رسالة الجماعة عة الجيزةلمحا 

 
 

تنمية قدرات أعضاء هيئة  الشهادات الحاصل عليها من إدارة مركز : سابعا  
 :والقيادات بجامعة القاهرة التدريس

بنجاح  الجتيازهشهادة من معهد الدراسات والبحوث التربوية شعبة إعداد المعلم الجماعي  -1
معلم الجامعي التي عقدت بجامعة القاهرة خالل الفترة من الدورة التدريبية إلعداد ال

 1م 11/4/1114الي  1/4/1114

( في (TOEFL لشهادة من مركز اللغات والترجمة التخصصية إلجتياز إمتحان التو يف -1
  1م 19/6/1111

 هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة لحضتور  -7
  2م6/3/1228إلد  1/3خ ل الفترة من  "نعم االمتحانات وتقويم الق ببرنامج " واجتياز

لحضتور   هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة -3
إلتتتتتتتتتد  13/3ختتتتتتتتت ل الفتتتتتتتتترة متتتتتتتتتن  "استتتتتتتتتتخدام التكنولوجيتتتتتتتتتا  تتتتتتتتي التتتتتتتتتتدريسواجتيتتتتتتتتاز برنامج"

 .م11/3/1228
لحضتور  كز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة هادة من إدارة مر  -3

 .م17/3/1228إلد  11/3خ ل الفترة من  "الن ر العلمدواجتياز برنامج"
لحضتور   هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة -1

 72/3/1228إلتتتتتتد  16/3لفتتتتتترة متتتتتتن ختتتتتت ل ا "أخ قيتتتتتتات البحتتتتتث العلمتتتتتتدواجتيتتتتتاز برنامج"
 صباحد.
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لحضتور   هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة -1
إلتتتتتتد  16/3ختتتتتت ل الفتتتتتتترة متتتتتتن  "معتتتتتتايير الجتتتتتتودة  تتتتتتي العمليتتتتتتة التدريستتتتتتيةواجتيتتتتتتاز برنامج"

 مسائد. 72/3/1228

لحضتور  ريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتد -8
 .م1/3/1228إلد  3/3خ ل الفترة من "الساعات المعتمدة واجتياز برنامج"

لحضتور   هادة من إدارة مركز تنمية قدرات أعضتام هيئتة التتدريس والقيتادات بجامعتة القتاهرة -6
 .م13/3/1228إلد  11/3خ ل الفترة من  "م روعات البحوث التنا سيةواجتياز برنامج"

 

نا: جودة  ثام ضمان ال من مركز ها  صل علي شهادات الحا ال

 واإلعتماد بجامعة القاهرة :

شهادة من مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة لحضور ورشة عمل بعنوان   "  -1
خوووالل الفتووورة وذلووو  المووووارد الماليوووة والتسوووهيالت الماديوووة الداعموووة للعمليوووة التعليميوووة" 

  1م11/1/1111

من مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة لحضور ورشة عمل بعنوان   " شهادة  -1
  1م19/1/1111خالل الفترة لهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري" وذل  ا

شهادة من مركوز ضومان الجوودة واإلعتمواد بجامعوة القواهرة لحضوور ورشوة عمول بعنووان     -1
  1م11/1/1111خالل الفترة وذل  " " الزيارة الميدانية إلعتماد المؤسسات التعليمية

شهادة من مركوز ضومان الجوودة واإلعتمواد بجامعوة القواهرة لحضوور ورشوة عمول بعنووان     -4
  1م12/1/1111خالل الفترة وذل  " الطالب والخريجون والتعليم والتعلم" 

"  شهادة من مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة لحضور ورشة عمل بعنوان   -2
  1م12/1/1111خالل الفترة وذل  ث العلمي والدراسات العليا البح

شهادة من مركز ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة القاهرة لحضور ورشة عمل بعنوان "    -6
  1م9/4/1111خالل الفترة وذل  نظم إدارة الجودة " 

  

يها من وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب تاسعا : الشهادات الحاصل عل
 جامعة القاهرة :

لحضور دورة  ةشهادة من وحدة تقويم وتطوير األداء الجامعي بكلية اآلداب جامعة القاهر -1
  1تدريبية عن " مدخل الي جودة البرامج التعليمية"

ضور ورشة شهادة من وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب جامعة القاهرة لح -1
  1م12/11/1111عمل بعنوان" إعداد توصيفات وتقارير المقررات "وذل  خالل الفترة 

 شهادة من وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب جامعة القاهرة لحضور ورشة -1
  1م11/11/1111عمل بعنوان" تطوير طرق وضع االختبارات" وذل  خالل الفترة 
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 عتماد بكلية اآلداب جامعة القاهرة لحضور ورشةشهادة من وحدة ضمان الجودة واإل -4
  1م11/4/1111عمل بعنوان"مواصفات الورقة اإلمتحانية" وذل  خالل الفترة 

 شهادة من وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب جامعة القاهرة لحضور ورشة -2
  1م11/4/1111عمل بعنوان" توصيف المقرر والبرنامج الدراسي " وذل  خالل الفترة 

 :الخبرات العلمية والمهنية: عاشرا  

  حتد اآلن. 1222جامعة القاهرة من عام  –إلقام محاضرات  ي كلية اآلداب 

  حتتد  1222 ترع بنتد ستوي  متن عتام  -جامعتة القتاهرة  –إلقام محاضرات  ي كلية اآلداب
1221. 

  حتتد  1222م  ترع بنتد ستوي  متن عتا -جامعتة القتاهرة  –إلقام محاضرات  ي كليتة التربيتة
1221. 

  1223جامعتتتتتة القتتتتتاهرة متتتتتن عتتتتتام  –رائتتتتتد جماعتتتتتة التتتتتوعد ا ثتتتتتر  والستتتتتياحد بكليتتتتتة اآلداب  
 حتد اآلن.

 .الم اركة  ي الن اقات العلمية لجماعة الوعد ا ثر  والسياحد بمحا عة الجيزة 

  1223متتتتتتتتن عتتتتتتتتام  جامعتتتتتتتتة القتتتتتتتتاهرة –الم تتتتتتتتاركة  تتتتتتتتي لجتتتتتتتتان االمتحانتتتتتتتتات بكليتتتتتتتتة اآلداب  
 حتد اآلن.

  2حتي ا ن 1223أمانة مجلس قسم التاريخ منذ عام  
 

 :المواد التي قام بتدريسها : حادي عشر

آداب  –قستتتم التتتتاريخ  –الفرقتتتة الثالثتتتة  –دراستتتة  تتتي مصتتتادر تتتتاريخ العصتتتور الوستتتقد  .1
 2القاهرة 

 2آداب القاهرة  –قسم التاريخ  –لرابعة الفرقة ا –تاريخ الدولة البيزنقية  .1
آداب   -قستتتم التتتتاريخ –روبتتتا  تتتي العصتتتور الوستتتقي الفرقتتتة ا ولتتتي متتتدخل التتتي تتتتاريخ أو  .7

 القاهرة

آداب القتاهرة  –قستم التتاريخ  –الفرقتة الثانيتة  –تاريخ أوربا إلد آواخر العصتور الوستقد  .3
2 

قستتم الثالثتتة قستتم جارا يتتا، والفرقتتة  –الفرقتتة الثانيتتة  –تتتاريخ مصتتر  تتي العصتتور الوستتقد  .3
 2وثائق ومكتبات بآداب القاهرة 
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 –قستم التتاريخ  –القبقيتة، الفرقتة ا ولتد  –تاريخ مصر وحضارتها  ي الحقبتة البيزنقيتة  .1
 م.1228آداب القاهرة عام 

جامعتة القتاهرة  –كليتة التربيتة  –قستم التتاريخ  –الفرقتة الثالثتة  –تاريخ الحروب الصتليبية  .1
 م.1221إلد  1221 رع بند سوي  خ ل الفترة من عام  –

جامعة القاهرة  رع بني سوي   –كلية التربية  –قسم التاريخ  –والممالي  تاريخ ا يوبيين  .8
  2م 1221الي 1222خ ل الفترة من عام 

جامعتة القتاهرة  ترع  –كلية التربيتة  -قسم التاريخ  –حضارة أوروبا  ي العصور الوسقي  .6
  2م 1221الي 1222بني سوي  خ ل الفترة من عام 

ماجستتير العصتور الوستقي  يالمجتاورة  تي العصتور الوستقمصادر تتاريخ مصتر والتدول  - 12
 2قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة القاهرة

 -كليتتة اآلداب –قستتم التتتاريخ  –ماجستتتير العصتتور الوستتقي  –المكتبتتة الجارا يتتة العربيتتة  -11
   2جامعة القاهرة

التتتتاريخ كليتتتة اآلداب  دول الم تتترق الوستتتيق  دبلتتتوم الدراستتتات التاريخيتتتة   الفرقتتتة الثانيتتتةي قستتتم -11
 2جامعة القاهرة

 : المؤتمرات والندوات العلمية:ثاني عشر

 شارك بالحضور في المؤتمرات والندوات العلمية التالية:
ندوة  تحديث الدراسات التاريخيةي نعمتهتا لجنتة التتاريخ واآلثتار بتالمجلس ا علتد للثقا تة  .1

 17-11يتتة اآلداب  تتي الفتتترة متتن جامعتتة القتتاهرة، عقتتدت النتتدوة  تتي كل –وكليتتة اآلداب 
 .1661أبريل 

جامعتة القتاهرة  تي  –ندوة   لسقين عبر عصور التاريخي عقدت الندوة  تي كليتة اآلداب  .1
 .1663نو مبر  3-3الفترة من 

جامعتة القتاهرة  تي الفتترة  –مؤتمر  مصادر تاريخ القدسي عقد المؤتمر  ي كلية اآلداب  .7
 م.1668مارس  17-11من 

جديدة علد تاريخ العربي عقدها اتحاد المتؤرخين العترب بالقتاهرة  تي الفتترة  ندوة  أضوام .3
 .1668نو مبر  11-13من 
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 62ندوة  جامعة القتاهرة وآ تاق المستتقبلي عقتدت بمناستبة احتفتال جامعتة القتاهرة بمترور  .3
 .1668ديسمبر  1عامًا علد إن امها يوم 

جامعة القاهرة  –مر  ي كلية اآلداب مؤتمر  معايير ا عرا  والقيم الجامعيةي عقد المؤت .1
 م.1666مارس  11-13 ي الفترة من 

نتتتدوة  التتتدور التتتوقني للكنيستتتة المصتتترية عبتتتر العصتتتوري عقتتتدتها لجنتتتة التتتتاريخ واآلثتتتار  .1
 م.1666أبريل  16-18بالمجلس ا علد للثقا ة  ي الفترة من 

رب بالقتتاهرة  تتي نتتدوة  العتترب وأوربتتا عبتتر عصتتور التتتاريخي عقتتدها اتحتتاد المتتؤرخين العتت .8
 م.1666نو مبر  18-11الفترة من 

جامعتة  –مؤتمر  ميثاق  ر  لألعرا  والقيم الجامعيتةي عقتد المتؤتمر  تي كليتة اآلداب  .6
 م.1222أبريل  3-7القاهرة  ي الفترة من 

نتدوة  قترق التجتتارة العالميتة عبتتر العتالم العربتتد علتد متتر عصتور التتتاريخي عقتدها اتحتتاد  .12
 م.1222نو مبر  17-11قاهرة  ي الفترة من المؤرخين العرب بال

ندوة  المراكتز الثقا يتة والعلميتة  تي العتالم العربتد عبتر العصتوري عقتدها اتحتاد المتؤرخين  .11
 م.1221أول نو مبر  –أكتوبر  72العرب بالقاهرة  ي الفترة من 

احتفاليتتة تكتتريم ا ستتتاذ التتدكتور/ ستتعيد عا تتور عميتتد متتؤرخد تتتاريخ العصتتور الوستتقد،  .11
 م.1221ديسمبر  13م عقدها بالمجلس ا علد للثقا ة يوم وت

احتفاليتتة تكتتريم ا ستتتاذة التتدكتورة/ ستتيدة إستتماعيل كا تت  عميتتدة المؤرختتات المصتتريات،  .17
 م.1221مارس  16وتم عقدها بالمجلس ا علد للثقا ة يوم 

جامعتة القتاهرة   ترع  –مؤتمر  بنتد ستوي  علتد متر العصتوري التذي عقتد بكليتة اآلداب  .13
"موقعتتة -م والقتتي  يتت  بحتتث بعنتتوان 1221أبريتتل  18-11نتتد ستتوي ي  تتي الفتتترة متتن ب

 الصليبد"،       –م صفحة من تاريخ الصراع اإلس مي 1111هت/311البابين 

جامعة  –مؤتمر  تحديث مصر من منعور العلوم اإلنسانيةي الذي عقد  ي كلية اآلداب  .13
والقتتتتي  يتتتت  بحتتتتث  م1227بريتتتتل أ 72-16القتتتتاهرة   تتتترع بنتتتتد ستتتتوي ي  تتتتي الفتتتتترة متتتتن 

               2"خانقاه سعيد السعدام وأثرها  ي تقور الفكر المصري  ي العصر ا يوبد"-بعنوان

الهجر / الخامس ع ر ندوة  المدرسة المصرية  ي الكتابة التاريخية خ ل القرن التاسع  .11
 .1221ريل أب 11عقدتها لجنة التاريخ بالمجلس ا علد للثقا ة يوم المي د ي 
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ندوة  دور اإلع م  ي بث الثقا ة العلميةي عقدتها لجنة الثقا ة العلميتة بتالمجلس ا علتد  .11
 م.1221أبريل  13للثقا ة يوم 

كليتة اآلداب  -قسم التاريخ مؤتمر  العرب والتحديات الخارجية عبر العصوري، عقد  ي  .18
 م.1221أبريل  16-18جامعة القاهرة خ ل الفترة من  –

 أثر مؤرخد جامعة القاهرة  ي الدراستات التاريخيتة  تي مائتة عتام"، عقتد  تي قستم مؤتمر  .16
 م.1228مارس  11-11جامعة القاهرة خ ل الفترة من  –كلية اآلداب  –التاريخ 

المستتتلمون وا وروبيتتتون  تتتي العصتتتور  –ا لمانيتتتة ا ولتتتد  –النتتتدوة التاريخيتتتة المصتتترية  .12
إلس مي والوسيق بآداب عين  تمس، الجمعيتة الوسقد: صورة اآلخر، سيمنار التاريخ ا

 م.1228إبريل  72-16المصرية للدراسات التاريخية، 

التتتتاريخ الثقتتتا يي عقتتتده إتحتتتاد المتتتؤرخين  -متتتؤتمر   تتتتاريخ التتتوقن العربتتتي عبرالعصتتتور .11
  2م 1228نو مبر  17-11العرب بالقاهرة  ي الفترة من 

جامعتة القتاهرة خت ل  -ليتة اآلدابك -ندوة   غزة عبر العصوري عقدت  تي قستم التتاريخ .11
هتتتتت/ 131م والقتتتتي  يهتتتتا بحتتتتث بعنتتتتوان " موقعتتتتة غتتتتزة 1226إبريتتتتل  16-18الفتتتتترة متتتتن 

  2م 1133
الو تود والستفاراتي عقتده إتحتاد المتؤرخين  -مؤتمر   تتاريخ التوقن العربتي عبتر العصتور .17

  2م 1226إكتوبر  13-13العرب بالقاهرة  ي الفترة من 
ور التتاريخ ي عقتتده إتحتاد المتؤرخين العتترب بالقتاهرة  تي الفتتترة متؤتمر   القتدس عبتتر عصت .13

  2م1212ديسمبر  1 -نو مبر 72من 
مؤتمر   المرأة العربية عبر عصتور التتاريخ ي عقتده إتحتاد المتؤرخين العترب بالقتاهرة  تي  .13

   2م1211ديسمبر  8-1الفترة من 

قتتده إتحتتاد المتتؤرخين التتتاريخ الحربتتيي ع –متتؤتمر   تتتاريخ التتوقن العربتتي عبتتر العصتتور  .11
  2م1211ديسمبر 17-11العرب بالقاهرة  ي الفترة من 
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