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 سيرة ذاتية

 : شخصيةالبيانات ال

 مصري : الجنسية            محمد عفيفي عبد الخالق عفيفي:   االسم

 القاهرة : الميالدمكان                     22/1/1191 :  الميالدتاريخ 

 :الهاتف                         متزوج : االجتماعيةالحالة 

  11227737132  محمول:                                                           

 77733732: منزل                                                           

 79232792عمل:                                                            

 79321291 : الفاكس       الدقي -المساحة  –عامر  شارع 23:  العنوان

 mafifi2003@yahoo.com   : البريد اإللكتروني

************************** 

 :  التدرج الوظيفي

 .2/2/1137قاهرة معيد بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة ال -

 1133،  القاهرة جامعة، كلية األداب ، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  -  

 1117، القاهرة  جامعة، كلية األداب ، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر  -  

 حتى اآلن. -1111، القاهرة  ةجامع، كلية األداب ، أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر  -  

 حتى اآلن. -2111رئيس قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مايو  -

 : الخبرات التدريسية

فر سثثا ، بروفثثا س  – نا –اكثثس  يمعهثثد بحثثوث العثثالم افسثث مى فثث يفثث باحثثث زائثثر -
1133-1131  

 1111 -1111السودان، فرع جامعة القاهرة بالخرطوم ، مدرس التاريخ الحديث -

، جامعثة الملثس سثعود، مساعد زائر في التاريخ الحثديث والمعاصثر بكليثة التربيثةأستاذ  -
 1113 -1117، السعودية
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-2111بثثثان اليا، أسثثثتاذ زائثثثر بقسثثثم تثثثاريخ الح ثثثارة افسثثث مية بجامعثثثة كيوشثثثو  -
2111 

 2119، (  AUCأستاذ زائر بالجامعة األمريكية بالقاهرة) -

، طوكيثثثثثو، جامعثثثثثة واسثثثثثيدا، الح ثثثثثارة افسثثثثث ميةبمعهثثثثثد دراسثثثثثا  أسثثثثثتاذ زائثثثثثر  -
 2113يوليو  21 –يو يو  21، اليابان

فبرايثثثر  13 –ي ثثثاير  11أسثثثتاذ زائثثثر بمعهثثثد الدراسثثثا  السياسثثثية، ليثثثون، فر سثثثا،  -
2111. 

 : واإلستشاريةالمهنية  اتالخبر

، باحث زائر بمعهد البحوث والدراسا  العربية وافس مية اكس ـ ان ـ بروفا س -
 1131 -1133، فر سا

 1112فر سا ، باحث زائر بمعهد الدراسا  الديموجرافية بباريس  -

، CEDEJباحثثثثثثثث بثثثثثثثالمركز الفر سثثثثثثثي للدراسثثثثثثثا  ا قتصثثثثثثثادية وا جتماعيثثثثثثثة  -
1112- 1113 

 1111 -1113، المصرية للدراسا  التاريخيةع و مجلس إدارة الجمعية  -

 حتى اآلن – IFAO  ،1113باحث مشارس بالمعهد الفر سي لآلثار الشرقية  -

 حتى اآلن – 2112، مصر، ع و لج ة التاريخ بالمجلس األعلى للثقافة  -

 ع و هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصري في مصر -

 حتى اآلن – Annales Islamologiques ، 2111ع و هيئة المحكمين بمجلة  -

، جامعثثثثثة القثثثثثاهرة، كليثثثثثة اآلداب، مثثثثثدير مركثثثثثز البحثثثثثوث والدراسثثثثثا  التاريخيثثثثثة -
2117– 2113 

، جامعثثثثة القثثثثاهرة، "وقثثثثائر تاريخيثثثثة" الدوريثثثثة العلميثثثثة المحكمثثثثة رئثثثثيس تحريثثثثر -
2113- 2113 

 -2113، مصثثثر، هيئثثثة اآلثثثثار، ع ثثثو لج ثثثة المحكمثثثين لمجلثثثة " دراسثثثا  أثريثثثة"  -
 حتى اآلن

 المؤرخين العرب ع و اتحاد -

حتثثثثثى  – 2119ع ثثثثثو اللج ثثثثثة العلميثثثثثة للمتحثثثثثص القثثثثثومي للح ثثثثثارة المصثثثثثرية،  -
 اآلن.

رئثثثثيس اللج ثثثثة التاريخيثثثثة العليثثثثا للمشثثثثروع القثثثثومي لثثثثذاكرة الثثثثوطن، هيئثثثثة قصثثثثور  -
 حتى اآلن. -2112الثقافة، 

الح ثثثثثارة افسثثثثث مية، جامعثثثثثة واسثثثثثيدا، طوكيثثثثثو،  أسثثثثثتاذ زائثثثثثر بمعهثثثثثد دراسثثثثثا  -
 .2113يوليو  21 -ويو ي 21، اليابان

للتثثثثثاريخ واآلثثثثثثار، عمثثثثثادة البحثثثثثث ع ثثثثثو الهيئثثثثثة ا ستشثثثثثارية للمجلثثثثثة األرد يثثثثثة  -
 حتى اآلن. -2113العلمي، الجامعة األرد ية، 
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 إبريثثثث  ال اصثثثثر، عبثثثثد جمثثثثا  الثثثثزعيم لمتحثثثثص الدائمثثثثة التاريخيثثثثة اللج ثثثثة ع ثثثثو -
 .اآلن حتى ـ2113

 2113سك درية، لمشروع ذاكرة مصر المعاصرة، مكتبة اف مستشار علمي -

 2111ة ا سك دري ةي اير بمكتب 29 ةورثخبير بلج ه توثيق  -

 2111 بي  األمة متحص رئيس مجلس إدارة أم اء -

  : شراف على ملتقيات و بحوث دوليةاإل

 1119، فر سا( –المدرسة التاريخية المصرية )مصر  -

 1112، فر سا (  –) مصر  1192عاًما على حرب 40   -

، اليو سثكو( –ة تحو   القراءة والقثارئين عبثر التثاريخ )فر سثا الم سق المصري ل دو -

 1111 وفمبر ، افسك درية، مكتبة افسك درية

األوسط مثن القثرن  الشرقفي  يحو  المجتمر الريف يللمشروع البحث يالم سق المصر -

 2112-1113، )استا بو  –دمشق  –) القاهرة ، السادس عشر و حتى القرن العشرين 

 –فر سثا  –اسثبا يا (دكتوراة لطث ب الدراسثا  افسث ميلمصرى لمدرسثة الثالم سق ا  -

 2111، القاهرة ، ( يالمغرب العرب

 األبحاث والمؤتمرات العلمية

 : األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة

 :  أبحاث باللغة العربية : أوالا 

جلثثثثة حوليثثثثا  م، أسثثثثاليب ا  تفثثثثاع ا قتصثثثثادي باألوقثثثثاص فثثثثي العصثثثثر العثمثثثثا ي -
 .1133 ،23المجلد ،المعهد الفر سي لآلثار الشرقية، إس مية

المجلثثثثة العربيثثثثة ، ا قتصثثثثاد والفقثثثثه والمجتمثثثثر فثثثثي مصثثثثر فثثثثي العصثثثثر العثمثثثثا ي -
 .1111، تو س، العدد األو ، للدراسا  العثما ية

الجمعيثثثثثة المصثثثثثرية ، المجلثثثثثة التاريخيثثثثثة، المصثثثثثالر الفر سثثثثثية فثثثثثي مي ثثثثثاء دميثثثثثاط -
 .1111، القاهرة، تاريخيةللدراسا  ال

مجلثثثة ، صثثثورة أوربثثثا ع ثثثد المثقفثثثين المصثثثريين فثثثي أث ثثثاء الحثثثرب العالميثثثة األولثثثى -
 .1112عدد س ة ، عة القاهرةجام، كلية اآلداب

، مصثثثر، جامعثثثة الم يثثثا، مجلثثثة التثثثاريخ والمسثثثتقب ، األوراق الخاصثثثة باشثثثراص ق ثثثا -
 .1112عدد يوليو 
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مجلثثة ، ليهثثود بالقثثاهرة فثثي العصثثر العثمثثا يالخطثثط والحيثثاة ا قتصثثادية فثثي حثثارة ا -
عثثثثثدد ي ثثثثثاير ، جامعثثثثثة القثثثثثاهرة، كليثثثثثة ا داب، قسثثثثثم التثثثثثاريخ، المثثثثثؤرخ المصثثثثثري

1117. 

بحثثثثث ، والم حثثثثة البحريثثثثة فثثثثي البحثثثثر األحمثثثثر فثثثثي العصثثثثر العثمثثثثا ياألوقثثثثاص  -
المعهثثثد الفر سثثثي للدراسثثثا  ، م شثثثور  ثثثمن كتثثثاب "الوقثثثص فثثثي العثثثالم افسثثث مي"

 .1119، دمشق، ميرا دي ديغل :تحرير، العربية

، جامعثثثة القثثثاهرة، مجلثثثة كليثثثة اآلداب، (1191 -1133مصثثثر ومسثثثلمو يو)سثثث فيا) -
 .1112إبري  

، بيثثثرو ، 71، العثثثدد 3األقبثثثاط بثثثين عهثثثد الذمثثثة وعقثثثد الوط يثثثة، ا جتهثثثاد، المجلثثثد  -
1112. 

، 3، العثثثثثدد 92المجلثثثثثد  مجلثثثثثة كليثثثثثة اآلداب، جامعثثثثثة القثثثثثاهرة،المجتمثثثثثر والفقثثثثثه،  -
1112. 

الجمعيثثثثة ، المجلثثثثة التاريخيثثثثة المصثثثثرية، الثثثثدين والسياسثثثثة فثثثثي مصثثثثر المعاصثثثثرة -
 .1112، القاهرة ،71المجلد  ،المصرية للدراسا  التاريخية

ا قتصثثثاد والفقثثثه والمجتمثثثر: دراسثثثة فثثثي الخلثثثو فثثثي األوقثثثاص بمصثثثر فثثثي العصثثثر  -
 .1112، 77، العدد 3العثما ي، ا جتهاد، المجلد 

، المثثثثؤرخ المصثثثثري، فثثثثي القثثثثرن العشثثثثرينريخ الكويثثثث  مصثثثثرية لتثثثثاالمصثثثثادر ال -
 .1113ي اير 

صثثثورة مصثثثر ع ثثثد الرحالثثثة المسثثثلمين فثثثي العصثثثر العثمثثثا ي، حوليثثثا  إسثثث مية،  -
 .1111، المعهد الفر سي لآلثار الشرقية، القاهرة، 77العدد 

تثثام   حثثو  قثثوا ين األحثثوا  الشخصثثية لصقبثثاط فثثي مصثثر،  ثثمن كتثثاب "ال سثثاء  -
حريثثثثر: أميثثثثرة األزهثثثثري  ين الطثثثث ق فثثثثي التثثثثاريخ افسثثثث مي"، تواألسثثثثرة وقثثثثوا

 .1111س ب ، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

  من ، الرباع في القاهرة في العصر العثما ي -

Le khan Al-Khalili, sous la direction de Sylvie Denoix, IFAO, 1999. 

، مجلثثة مصثثر الحديثثثثة، رالوجثثود القبطثثي فثثي القثثدس فثثي التثثاريخ الحثثديث والمعاصثث -
، القثثثثثاهرة، دوريثثثثثة سثثثثث وية محكمثثثثثة تصثثثثثدر عثثثثثن دار الكتثثثثثب والوثثثثثثائق المصثثثثثرية

2113. 

العائلثثثة والسثثثلطة فثثثي الصثثثعيد: دراسثثثة علثثثى السثثثادة الع قاويثثثة فثثثي ق ثثثا،  ثثثمن كتثثثاب  -
"Sociétés Rurales Ottomanesة شثثثثير، "، إعثثثثداد: محمثثثثد عفيفثثثثي  رشثثثثيد

 .2119هرة، المعهد الفر سي لآلثار الشرقية، القا

السثثثثي ما كمصثثثثدر للتثثثثاريخ،  ثثثثمن كتثثثثاب "السثثثثي ما المصثثثثرية، ال شثثثثاة والتكثثثثوين"،  -
 .2113المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

حثثثثدود الثثثثد يا وحثثثثدود الدولثثثثة: قثثثثراءة فثثثثي تطثثثثور مفهثثثثوم الثثثثدارين، بثثثثين الخ فثثثثة  -
 .2111، عمان، أكتوبر 77مجلة التفاهم، العدد والسلط ة العثما ية، 
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ا  : أبحاث باللغات األجنبية : ثانيا

- Reflection on Personal Laws of Egyptian Copts, in "Women, the 

Family &Divorce laws in Islamic History", edited by Amira Sonbol, 

Syracuse, USA, 1996. 

- Mutations Juridiques et Réactions Sociales, Les Requêtes Adressées par 

les Coptes au Palais Royal – Egypte 1922- 1952, Presses 

Universités de Aix – Marseille, France, 1997.    

- The State and the Church in Nineteenth century Egypt, in Die Welt Des 

Islams ,Band 39,3,Brill, the Netherlands, 1999.  

- Muhammad Afifi, André Raymond, La Fontaine de Abd al-Rahman 

Kathkhda, in Die Geschichte der Erhaltung Arabischer 

Baudenkmaller in Agypten ,ed. Philipp Speiser, Band 8,Hedelberger 

Orientverlag, 2001.  

 

 :  األبحاث المنشورة في وقائع المؤتمرات

،  المثثثثؤتمر العثثثثالمي السثثثثادس للتثثثثاريخ ا قتصثثثثادي وا جتمثثثثاعي للدولثثثثة العثما يثثثثة -
 .1112، فر سا، بروفا س –ان  –اكس

Le Mariage et La Vie Sociale en Egypte au xviii siècle.  

المعهثثثثد ، جامعثثثثة مرمثثثثرة، مثثثثؤتمر  ثثثثثار الوقثثثثص علثثثثى العثثثثالم افسثثثث مي المعاصثثثثر -
 .1112، استا بو  طبر في، الفر سي للدراسا  األ ا ولية

Les Waqfs Coptes au XIX siècle. 

المثثثثؤتمر العثثثثالمي السثثثثابر لتثثثثاريخ الو يثثثثا  ، ظهثثثثور الثثثثدخان فثثثثي مصثثثثرمشثثثثكلة  -
طبثثثر فثثثي عثثثدد خثثثا  مثثثن ، 1112، تثثثو س، ز)ثثثوان، العربيثثثة فثثثي العهثثثد العثمثثثا ي

 .1113، ز)وان، العثما يةالمجلة التاريخية العربية للدراسا  

األبعثثاد ا جتماعيثثة والسياسثثية ألزمثثة كتثثاب طثثه حسثثين "الشثثعر الجثثاهلي" فثثي عثثام  -
جامعثثثثثثة ، كليثثثثثثة اآلداب، مثثثثثثؤتمر طثثثثثثه حسثثثثثثين ومسثثثثثثتقب  الثقافثثثثثثة العربيثثثثثثة، 1122
 شثثثثر  بعثثثث  األعمثثثثا  المختثثثثارة مثثثثن ال ثثثثدوة فثثثثي عثثثثدد ، 1131 ثثثثوفمبر ، القثثثثاهرة

 .1111، /دمشق قبر، مجلة "ق ايا وشهادا "خا  من 

، " حثثثو قثثثراءة عربيثثثة للتثثثاريخ التجربثثثة التاريخيثثثة فثثثي مشثثثارير افصثثث   العربثثثي -
 .2113والحا ر"، م تدى عبد الحميد شومان، عمان، األردن، 
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 :  األبحاث المقدمة في المؤتمرات

المثثثثثثؤتمر العثثثثثثالمي السثثثثثثابر للتثثثثثثاريخ ا قتصثثثثثثادي ، حثثثثثثارة اليهثثثثثثود فثثثثثثي القثثثثثثاهرة -
 .1119، ألما يا، هايدلبرج، ما يةوا جتماعي للدولة العث

 ثثثثثمن ورشثثثثثة عمثثثثث  حثثثثثو  ، التماسثثثثثا  األقبثثثثثاط كمصثثثثثدر للتثثثثثاريخ ا جتمثثثثثاعي -
المثثثثثؤتمر العثثثثثالمي للجمعيثثثثثا  العلميثثثثثة ، مصثثثثثادر جديثثثثثدة لتثثثثثاريخ مصثثثثثر المعاصثثثثثر

 .1112، فر سا، بروفا س –ان  –اكس ، األوربية عن الشرق األوسط 

المعهثثثثد ، مر تكثثثثريم   دريثثثثه ريمثثثثونمثثثثؤت، حثثثثارا  األقليثثثثا  فثثثثي القثثثثاهرة العثما يثثثثة -
 .1113، دمشق، الفر سي للدراسا  العربية

المثثثؤتمر الثثثدولي حثثثو  المجتمثثثر الريفثثثي فثثثي مصثثثر ، العائلثثثة والسثثثلطة فثثثي مصثثثر -
مثثثايو ، القثثثاهرة، المعهثثثد الفر سثثثي لآلثثثثار الشثثثرقية، وبثثث د الشثثثام واأل ا ثثثو  والبلقثثثان

2112. 

ال ثثثدوة الدوليثثثة حثثثو  ، الثقافثثثا  عبثثثور، عبثثثور البحثثثر المتوسثثثط، رفاعثثثة الطهطثثثاوي -
، الربثثثثاط، جامعثثثثة محمثثثثد الخثثثثامس، مرجعيثثثثة ال ه ثثثثة العربيثثثثة الطهطثثثثاوي وتاسثثثثيس

 .2117ديسمبر ، المغرب

المثثثثؤتمر الثثثثدولي حثثثثو  ، روايثثثثا  مصثثثثرية برؤيثثثثة قبطيثثثثة، الهجثثثثرة إلثثثثى التثثثثاريخ -
 ،المركثثثز الثقثثثافي الفر سثثثي، جامعثثثة القثثثاهرة، "كتابثثثة التثثثاريخ بثثثين األدب والتثثثاريخ"

 .2113ديسمبر ، القاهرة

مكتبثثثة ، المجلثثثس األعلثثثى للثقافثثثة، عثثثام علثثثى توليثثثة محمثثثد علثثثي  حكثثثم مصثثثر211 -
 .2119 وفمبر ، افسك درية

احتفاليثثة بم اسثثبة مثثرور خمسثثين عامثثاً ، مصثثادر )يثثر تقليديثثة لتثثاريخ ق ثثاة السثثويس -
قاعثثثثة ا حتفثثثثا   ، معهثثثثد مدريثثثثد للدراسثثثثا  افسثثثث مية، علثثثثى تثثثثاميم ق ثثثثاة السثثثثويس

 .2112مايو ، أسبا يا، كلية اآلداب بجامعة األوتو وماب

المثثثثؤتمر الثثثثدولي ، الوجثثثثود القبطثثثثي فثثثثي القثثثثدس فثثثثي العصثثثثر الحثثثثديث والمعاصثثثثر -
 2112سبتمبر ، األردن، عمان، الشام السابر لتاريخ ب د

أعمثثثا   الرؤيثثثة والمثثث ه  حثثثو  ثثثدوة ، الطفثثث  الجميثثث  المشثثثا)ب ورحلتثثثه الفكريثثثة -
 .2113اير فبر، القاهرة، عبد الوهاب المسيري المفكر العربي افس مي

مثثثؤتمر حثثثوار الح ثثثارا  ،   ج ثثثة و   ثثثار "إعثثثادة قثثثراءة تثثثاريخ الدولثثثة العثما يثثثة" -
 .2113فبراير ، القاهرة، "فقه التحيز" والمسارا  المت وعة للمعرفة

، األردن، مؤسسثثثثة شثثثثومان، التجربثثثثة التاريخيثثثثة فثثثثي مشثثثثارير افصثثثث   العربثثثثي -
 .2113مارس 

أبريثثثث  ، األردن، عمثثثثان، مثثثثؤتمر  قثثثثو  زيثثثثادة، صثثثثر فثثثثي كتابثثثثا   قثثثثو  زيثثثثادةم -
2113. 

ورقثثثة مقدمثثثة  ثثثمن حلقثثثة بحثيثثثة عثثثن "عصثثثر محمثثثد ، الطهطثثثاوي وعصثثثر محمثثثد علثثثي   -
، كفثثثثا  )قولثثثثه(، "2113احتفاليثثثثا  "كفافيثثثثا  ، علثثثثي  وتاثيراتثثثثه الثقافيثثثثة والفكريثثثثة"

 .2113أكتوبر  29 -27، اليو ان

 :مؤتمر، د الرحالة المسلمين في العصر العثما يصورة القاهرة ع  -
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“The Town: A Cross – Road for Travelers in the Mediterranean Area” 

 .2113 وفمبر  7 -أكتوبر 71جامعة بالرمو، إيطاليا،  

، المجلثثثثثس "السثثثثثي ما المصثثثثثرية: سثثثثث وا  التكثثثثثوين"السثثثثثي ما كمصثثثثثدر للتثثثثثاريخ،  -
 .2113 إبري األعلى للثقافة، القاهرة، 

لثثثثى إثثثثثورة يوليثثثثو والجامعثثثثة المصثثثثرية، "الجامعثثثثة المصثثثثرية بعثثثثد مائثثثثة عثثثثام...  -
 .2113مايو  3 -3 المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، أين؟"،

المطبعثثثة الغثثثازي الجديثثثد: صثثثراع األفكثثثار والهويثثثا  فثثثي مصثثثر فثثثي القثثثرن التاسثثثر  -
جامعثثثة محمثثثد  "،يالمتوسثثثط فثثثي المغثثثارب والعثثثالماألفكثثثار والتق يثثثا   ا تقثثثا عشثثثر، "

 .2113يو يو  9 -مايو 21، المغرب، الخامس، الرباط

يوسثثثثص شثثثثاهين ابثثثثن ثقافثثثثة البحثثثثر المتوسثثثثط،  ثثثثدوة "يوسثثثثص شثثثثاهين فثثثثي عيثثثثون  -
 .2113أ)سطس  22 -23المثقفين"، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 

مثثثؤتمر  ،(أم إ فصثثثا ؟ )تكامثثث  أحيثثثاء األقليثثثا  فثثثي القثثثاهرة فثثثي العصثثثر العثمثثثا ي -
: دي اميثثثثثا  تاريخيثثثثثة وتحثثثثثديا  فثثثثثي العثثثثثالم المتوسثثثثثطيويثثثثثة الدي يثثثثثة والتكامثثثثث  "اله

بر ثثثثثام  "عبثثثثثر البحثثثثثر بالتعثثثثاون مثثثثثر جامعثثثثثة الربثثثثثاط ، قسثثثثثم التثثثثثاريخ حا ثثثثرة"، 
أكتثثثثوبر  13 -13، المغثثثثرب، الربثثثثاط، لدراسثثثثا  العليثثثثاامدرسثثثثة األبثثثثي  المتوسثثثثط" 

2113. 

ثثثثاب" مؤسسثثثثة تعليميثثثث - ت  مثثثثن ر ج سثثثثيا  فثثثثي مصثثثثة عثثثثابرة لصديثثثثان والالمكتثثثثب "الكب
مثثثثؤتمر  ظثثثثام التعلثثثثيم فثثثثي ، القثثثثرن السثثثثادس عشثثثثر إلثثثثى  هايثثثثة القثثثثرن الثثثثثامن عشثثثثر

شثثثثرقي المتوسثثثثط بثثثثين العصثثثثرين المملثثثثوكي والعثمثثثثا ي، المعهثثثثد األلمثثثثا ي لصبحثثثثاث 
بكليثثثثثثة اآلداب والعلثثثثثثوم اف سثثثثثثا ية، الجامعثثثثثثة اللب ا يثثثثثثة،  الشثثثثثثرقية وقسثثثثثثم التثثثثثثاريخ

 .2113 وفمبر  19 -17طرابلس، لب ان، 

المجلثثثثس "، األجا ثثثثب فثثثثي الجامعثثثثة المصثثثثرية"  ثثثثدوةتمصثثثثير الجامعثثثثة المصثثثثرية،  -
ديسثثثثمبر  19، مركثثثثز دراسثثثثا  التثثثثراث العلمثثثثي  بجامعثثثثة القثثثثاهرة األعلثثثثى للثقافثثثثة و

2113. 

الحثثثدود بثثثين مفهثثثوم الدولثثثة واألمثثثة فثثثي العثثثالم افسثثث مي، ملتقيثثثا  التثثثاريخ، ط جثثثة،  -
 .2111المغرب، إبري  

، عثثثد الثقثثثافي فثثثي مصثثثر فثثثي ال صثثثص األو  مثثثن القثثثرن العشثثثرينالب :إيطاليثثثا ومصثثثر -
احتفثثثا  وزارة الثقافثثثة باختيثثثار مصثثثر  ثثثيص شثثثرص ورقثثثة مقدمثثثة  ثثثمن فاعليثثثا  
 .2111مايو  13 -13، توري و، ايطاليا، معر  توري و الدولي للكتاب

 The“صثثثثورة الدولثثثثثة العثما يثثثثثة فثثثثثي مصثثثثثر فثثثثي القثثثثثرن العشثثثثثرين، مثثثثثؤتمر: -

Ottoman Empire from Sogut to the Three Continents” ،بيلثثس ،
 .2111سبتمبر  21 -13تركيا، 

األيثثثديولوجيا والتثثثاريخ: العثثثرب وإعثثثادة رسثثثم صثثثورة الدولثثثة العثما يثثثة فثثثي القثثثرن  -
ا جتماعيثثثة "الثقافثثثة ودراسثثثا  الشثثثرق العشثثثرين، المثثثؤتمر العربثثثي التركثثثي للعلثثثوم 

 .2111ديسمبر  12 -11األوسط"، أ قرة، تركيا، 

صثثثورة العثثثالم افسثثث مي فثثثي كتثثثاب آلخثثثر فثثثي رحلثثثة أوليثثثا جلبثثثي،  ثثثدوة اصثثثورة  -
ألوليثثثا جلبثثثي، مركثثثز دراسثثثا  العثثثالم افسثثث مي وقسثثثم التثثثاريخ بجامعثثثة     سثثياحت امه
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، كا(يسثثث) أر البيثثث  ومركثثثز األبحثثثاث للتثثثاريخ والف ثثثون والثقافثثثة افسثثث مية باسثثثتا بو 
 .2111ديسمبر  21 -13األردن، 

 المؤلفات

 :  ب باللغة العربيةكت : أوالا 

الهيئثثثة ، األوقثثثاص ودورهثثثا فثثثي الحيثثثاة ا قتصثثثادية فثثثي مصثثثر فثثثي العصثثثر العثمثثثا ي -
 .1111، القاهرة، رية العامة للكتابالمص

 .1112، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، األقباط في العصر العثما ي -

، القثثثثثثثثثاهرة، دار الشثثثثثثثثثروق، (1119 -1131المدرسثثثثثثثثثة التاريخيثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثرية) -
1113. 

 .2111، القاهرة، دار الشروق، الدين والسياسة في مصر المعاصرة -

التثثاريخ المسلسثث  لحثثوادث الزمثثان ، با شثثتراس مثثر   دريثثه ريمثثون بالعربيثثة والفر سثثية -
، القثاهرة، المعهثد الفر سثي لآلثثار الشثرقية،  Le Diwan du Caire، ووقثائر الثديوان

2113.  

 .2119، القاهرة، الشروق دار، مغايرةرؤى ، عرب وعثما يون -

المستبد العاد ، دراسة في الزعامة العربية في القرن العشرين، المجلس األعلى للثقافة،  -
 .2113القاهرة، 

ا  :  كتب باللغة الفرنسية : ثانيا

- Edouard Al-Kharrat et Mohamed Afifi, La Méditerranée Egyptienne, 

Maisonneuve & Larose, Paris, 2000. 

- Muhammad Afifi, Rachida Chih (ed.), Sociétés rurales ottomanes, 

IFAO, le Caire, 2005. 

 

 :  الجوائز العلمية

مقدمثثثة مثثثن الجمعيثثثة المصثثثرية  1132أحسثثثن رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي التثثثاريخ لعثثثام  -
 للدراسا  التاريخية.

 .2113جائزة الدولة التشجيعية في العلوم ا جتماعية لعام  -

 .2111ام ة للتفوق في العلوم ا جتماعية لعجائزة الدول -

 


