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 السرية الذاتية
 امحد الشربيني السيد البسيوني /الدكتور لألستاذ 

 كلية اآلداب – جامعة القاهرة
 خقسم التاري

 : البيانات الشخصية 
 االسم : احمد الشربيني السيد البسيوني  -
 جمهورية مصر العربية . –، كفرالشيخ  1558ديسمبر  5تاريخ و محل الميالد :  -
جامعة القاهرة،  –وكيل كلية اآلداب المعاصر و الوظيفة الحالية : استاذ التاريخ الحديث و  -

 والمشرف علي وحدة الجودة.

 لعلمية:ااملؤهالت 
جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  – الشرف االولىفي التاريخ الحديث و المعاصر بمرتبة  دكتوراه -

1587 . 
جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  – ممتاز ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر بتقدير -

1585 . 
 .القاهرة  جامعة –كلية اآلداب  1582 جيد جداليسانس اآلداب قسم تاريخ بتقدير  -

  - شغلها : مت الوظائف التي
 حتي تاريخه. 0215نوفمبر من  جامعة القاهرة  -وكيل كلية اآلداب -
 .0215 نوفمبر -0214جامعة القاهرة اغسطس  -كلية اآلداب -رئيس قسم التاريخ -
 جامعة القاهرة يوليو -كلية اآلداب –والمعاصر ورئيس قسم التاريخ  ستاذ التاريخ الحديثأ -

 .0215نوفمبر  – 0214
 حتي تاريخه. – 0222اكتوبر  25  ،القاهرة جامعة  –كلية اآلداب  –ستاذ بقسم التاريخ أ -
 15 - 1550اكتوبر  08 -جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –استاذ مساعد بقسم التاريخ  -
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 . 1555سبتمبر 
اكتوبر  07 -1587و يولي 05 ،جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –بقسم التاريخ مدرس  -

1550. 
يوليو  08 - 1585ابريل  3 ، جامعة القاهرة -كلية اآلداب  -مدرس مساعد بقسم التاريخ  -

1587 . 
 . 1585ابريل  0 - 1582سبتمبر  04 ،جامعة القاهرة -كلية اآلداب  -معيد بقسم التاريخ  -

 : اإلعارات 
 ( . 0222 – 1555أستاذ مساعد بكلية التربية ، سلطنة عمان  )   -
 . 0222مايو  – 1555سلطنة عمان سبتمبر  –رئيس قسم الدراسات االجتماعية كلية التربية -
 0228يناير  04 - 0225سبتمبر  17جامعة الكويت ،  –استاذ زائر بكلية اآلداب  -
 .0214يوليو  – 0212جامعة الكويت أكتوبر –كلية اآلداب  -أستاذ بقسم التاريخ -

 االنتدابات:
 .1555 -1553االنتداب للتدريس بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، وزارة التعليم العالي  -
ية العامة للسياحة مية لوزارة السياحة، الشركة المصر االنتداب في غير اوقات العمل الرس -

 .1554-1551نادق "ايجوث" قطاع التدريب، والف
لسياحيين" التي نظمها مركز البحوث التدريس والتدريب لطالب دورة اعداد المرشدين ا -

 .0212-5-3/6-08جامعة القاهرة،  -والدراسات التاريخية، كلية اآلداب

 االستشارات والتدريب:
 .1554مستشار مركز الحرية للدراسات االستراتيجية،  -
نفذها مركز التدريب السياحي والفندقي بالشركة في دورات االرشاد السياحي التي  المشاركة-

 (. ايجوث رية العامة للسياحة والفنادق)المص

 دورات والورش:ال
.مركز جامعة القاهرة لضمان جودة لمؤسسات التعليم العالي.... إعداد الخطة االستراتيجية-

 التعليم

 .مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم القيادة الجامعية......................................-

مركز جامعة القاهرة لضمان ....جامعية في اعتماد مؤسسات التعليم العالي.دور القيادات ال-

 .جودة التعليم
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 مهام قومية:

ولي للكتاب في معرض الصالون الد الذي لشارك المصرية وفد وزارة الثقافة عضو-

 .مرفق""  2112/ 14/11-22/11في الفترة  21في دورته الالجزائري 

التي يتم  -الدراسات االجتماعية  –ربية والتعليم جعة كتب وزارة التاعضو لجنة مر-

 .2115/2112تدريسها في جميع المراحل التعليمية 

الهندسة المعمارية "  تخصصات في لجنة خماسية من خبراء جامعة القاهرةعضو -

إلنشائية واآلثار والتاريخ والفنون" إلجراء معاينة ودراسة وكتابة تقرير والهندسة ا

 لتي قررت لجنة التنسيق الحضاري باإلسكندرية انها اثرية.فني عن البيوت ا

 

 األنشطة التعليمية والعلمية:

 اعمال اجلودة:
 . 0228-0225، جامعة الكويت. –كلية اآلداب  -منسق لجنة االعتماد االكاديمي -
جامعة القاهرة، من خالل رئاسة مجلس قسم  -المشاركة في اعمال الجودة بكلية اآلداب -

 .0215-0214 التاريخ
 
حتي تاريخه في هذه الفترة تحققت انجازات  0216مايو 18االشراف علي وحدة الجودة من  -

 علي مستوي الجودة يمكن حصرها فيما يلي:
اعداد الدراسة الذاتية لكلية اآلداب وتحديثها في ضوء زيارات الدعم الفني اكثر من مرة في  -

حتي انتهينا الي النسخة   0215لسنة  واالعتماد  لجودةضمان اضوء معايير الهيئة القومية ل
 طلبًا لالعتماد المؤسسي. 0217المنقحة التي تقدمنا بها للهيئة في يناير 

-0215في خطة  0213-0213تحديث الخطة االستراتيجية لكلية اآلداب  ودمج خطة  -
 في ضوء االهداف االستراتيجية للجامعة. 0202

 ة بالجامعة بشكل ساعد في تقديمه مزيد من زيارات الدعم الفني،زيادة االتصال بمركز الجود -
واالتجاه للدفع بكوادر من كلية اآلداب لحضور الدورات التي نظمها في كل  لوحدة الجودة،

معايير الجودة في محاول لنشر ثقافة الجودة ومهاراتها بين المشتغلين بها علي األقل في هذه 
 المرحلة.

التعليم جودة ضمان لهيئة القومية لير الجودة بالكلية علي اساس معايير ااستكمال ملفات معاي -
 .0215لسنة  واالعتماد 

 05-05الحصول علي موافقة مركز الجودة بالجامعة للترتيب لزيارة المحاكاة للجودة في الفترة  -
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 .0216ديسمبر 
-1/1في الفترة  كةحظات التي ابدتها لجنة المحااستكمال معايير االعتماد في ضوء المال -

14/0/0217. 
للهيئة القومية للجودة في منتصف  تم التقدم بملفات كلية اآلداب من أجل االعتماد المؤسسي  -

 .0217يناير 
ثم استبدالها في اواخر فبراير  اعادة تقييم وضع ملفاتنا بعد التقدم، واجراء تعديالت عليها،  -

0217. 
للسير  اآلداب كليةفريق االعتماد لابريل لزيارة  14-11رة من الفت للجودة الهيئة القوميةحددت  -

 في اجراءات االعتماد.
مواصلة العمل لتهيئة مجتمع الكلية لزيارة الهيئة القومية للجودة. بنشر ثقافة الجودة بين  -

الطالب، واستكمالها بين االداريين، والزمالء من اعضاء الهيئة المعاونة، واعضاء هيئة 
 التدريس.

لم يفتنا ايضا العمل علي تجهيز البنية االساسية للكلية حتي تظهر بالشكل الذي تعودنا ان  -
 ، اثناء زيارة االعتماد.عليهنراها 

 الكتاب اجلامعي:
. وهي وحدة تم 0217-0216جامعة القاهرة  -كلية اآلداب -مدير وحدة الكتاب الجامعي-

اع شئون التعليم والطالب هذا العام، من اجل تأسيسها بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع، وقط
جودة المحتوي، وجودة االخراج والطباعة، وبسعر  توفير كتاب جامعي علي درجة عالية من

الجامعي هيبته ومكانته، وطبق النظام علي االقسام ذات الكثافة العالية)  لألستاذمناسب، يحفظ 
 .ة العربية(اللغ -االجتماع-الفلسفة -التاريخ

 ريس:التد
تدريس مقررات في تاريخ مصر والشرق االوسط  الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة، -

الخرطوم  -فرع  جامعة القاهرة –جامعة الكويت ، وكلية اآلداب –وسلطنة عمان، وكلية اآلداب 
 بالسودان و من هذه المقررات:

 الليسانس: مقررات برامج مرحلة

 تاريخ العرب الحديث والمعاصر.-
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 ريخ مصر الحديث .تا-
 تاريخ مصر المعاصر.-
 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر.-
 تاريخ اوربا الحديث-
 تاريخ اوربا المعاصر.-
 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر.-
 تاريخ الجزيرة العربية الحديث.-

 مقررات برامج الدراسات العليا:
 نصوص تاريخية بلغة اوربية.-
 المصادر التاريخية.-
 .لم التاريخع-
 المصادر التاريخية غير التقليدية.-

 الرسائل اجلامعية التي اشرفت عليها:-
جامعة القاهرة  -، ماجستير ، كلية اآلداب  15طوائف المهن التجارية في مصر في القرن -1

0225 . 
 .0225جامعة القاهرة  -مدينة السويس في عصر محمد علي، ماجستير، كلية اآلداب  -0
، ماجستير ، كلية اآلداب  1848 - 1825صر المالية في عصر محمد علي باشا إدارة م-3

 . 0226جامعة القاهرة  -
     -كلية اآلداب  -، رسالة دكتوراه   1573 - 1557الرأسمالية الوطنية المصرية  -4

 .0212جامعة بني سويف سبتمبر 
جامعة  -ة اآلداب، رسالة ماجستير، كلي 1758 -1517الحسبة في مصر العثمانية  -5

 . 0212القاهرة، سبتمبر 
، ماجستير، معهد البحوث 1563-1550الصحافة المصرية والتطورات السياسية في العراق -6

 .0211والدراسات العربية، جامعة الدول العربية ، القاهرة سبتمبر 
عهد ، ماجستير، م1556 -1545العراق في المشاريع واألحالف الغربية في الشرق األوسط -7

 .0211البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة سبتمبر 
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أراضي الجفالك والعهد السنية وأثرها في االقتصاد المصري، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، -8
 .0210جامعة كفر الشيخ، يناير 

 -لية اآلداب عوائد الدخولية والمجتمع المصري في القرن التاسع عشر، رسالة ماجستير، ك-5
 .0210جامعة القاهرة، فبراير 

منظمة التحرير الفلسطينية ومشروع الدولة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات -12
 .0214العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، يناير 

يناير الكويت ومشروع الدولة السعودية الثالثة، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب جامعة القاهرة، -11
0214. 

جامعة  -تجارة الكويت الخارجية في ظل الحماية البريطانية، رسالة ماجستير، كلية اآلداب -10
 .0214القاهرة، اكتوبر 

العالقات المصرية االيرانية في النصف االول من القرن العشرين، رسالة ماجستير، كلية  -13
 .0214جامعة القاهرة، اكتوبر -اآلداب

فريقيا في القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات امريكا وشمال ا-14
 .0214العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، سبتمبر 

، رسالة ماجستير، كلية 1884-1838الجمارك المصرية في عصر الحرية االقتصادية-15
 .0214جامعة القاهرة، فبراير -اآلداب

، رسالة 1848-1802المصرية في عصر محمد علي السلع السودانية في التجارة -16
 .0214جامعة القاهرة،فبراير-ماجستير، كلية اآلداب

، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب 1586-1561القضايا االجتماعية في البرلمان الكويتي -17
 .0214جامعة القاهرة، يناير

، رسالة دكتوراه، 1565-1545التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الكويت  -11
 .0215جامعة عين شمس،  -باالشتراك، كلية اآلداب

، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، 1545-1535الحرب العالمية الثانية واالقتصاد الليبي -15
 .0215جامعة القاهرة ديسمبر 

البطالة والمجتمع المصري في النصف االول من القرن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية -02
 .0216جامعة القاهرة، نوفمبر   -داباآل

 الرسائل اجلامعية التي ناقشتها يف مصر واجلامعات العربية:
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جامعة القاهرة  -، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب  18نظام االلتزام في مصر في القرن الـ  -1
0221 . 

عة عين جام -التجنيد في مصر في عصر محمد علي باشا، رسالة ماجستير، كلية البنات  -0
 .0220شمس 

جامعة القاهرة  -الموظفون المصريون في اإلدارة المصرية ، رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب  -3
0223. 

جامعة القاهرة  -الطب في مصر في العصر العثماني، رسالة ماجستير، كلية اآلداب  -4
0225. 

البحوث و الدراسات الحركة العمالية في اتحاد جنوب افريقيا ، رسالة ماجستير ، معهد  -5
 . 0225جامعة القاهرة   –االفريقية 

 .0225جامعة عين شمس  -الهند و القضية الفلسطينية، رسالة ماجستير،  كلية اآلداب  -6
كلية الدراسات ، رسالة ماجستير،  18تجارة القوافل في شرق شبه الجزيرة العربية في القرن  -7

 .0226 جامعة الكويت -العليا 
رسالة لمملكة العربية السعودية واتحاد دولة اإلمارات دراسة تاريخية مقارنة، وحدة ا -8

 .0227 جامعة الكويت -العليا  ماجستير،  كلية الدراسات
جامعة  -الرهون العقارية الزراعية و أثرها في االقتصاد المصري ، ماجستير ، كلية اآلداب  -5

 . 0228القاهرة 
" 1561-1530في عهدي الملك غازي والزعيم عبد الكريم قاسم" العالقات الكويتية العراقية-12

 .0228، يونيو، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، ، 1842 -1811محمد علي والخليج العربي  -11

 .0225، يناير جامعة الكويت
جامعة  -لة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات العربية األزمات الكويتية العراقية، رسا -10

 .0225الدول العربية، القاهرة 
 -، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب  1567 - 1556سياسة الواليات المتحدة تجاه مصر  -13

 . 0225جامعة طنطا 
 ،1510 - 1395ظاهرة الجفاف و المجاعة في والية فزان في العصر العثماني الثاني  -14

 .0225عة الدول العربية ، القاهرة جام -رسالة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات العربية 
،رسالة ماجستير، معهد  1571 -1568السعودي على الخليج العربي  –التنافس اإليراني -15
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 . 0225جامعة الدول العربية ، القاهرة  -البحوث و الدراسات العربية 
،رسالة ماجستير، معهد البحوث  1513 – 1868لسلطنة فى عمان العالقة بين اإلمامة وا -16

 . 0212جامعة الدول العربية ، القاهرة  -و الدراسات العربية 
،  رسالة ماجستير،  معهد البحوث و   1571 –1535السياسة البريطانية فى البحرين  -17

 .0212جامعة الدول العربية، القاهرة  -الدراسات العربية 
، رسالة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات  1571 – 1800الرقيق في عمان تجارة  -18

 . 0212جامعة الدول العربية ، القاهرة  -العربية 
التطور التاريخي للقومية االندلسية واثره على العالقات الثقافية بين العرب واسبانيا، رسالة  -15

 . 0212ول العربية ، القاهرة جامعة الد -ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 
، رسالة ماجستير، كلية اآلداب ،  عين شمس ،  1575 – 1513الجيش ودوره في عمان  -02

 . 0212القاهرة 
،  رسالة ماجستير، كلية  1550 – 1514القطن في العالقات المصرية البريطانية  -01

 .0212اآلداب، جامعة القاهرة 
 رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة   الكويتالعرب واإلصالحات العثمانية، -00

 . 0211مايو 
رسالة ماجستير، كلية اليهود في الخليج العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، -03

 .0211، يونيو الدراسات العليا، جامعة الكويت
الخليج  قةكاظمة، دراسة في التاريخ االستعماري علي منط -بغداد –سكك حديد برلين  -04

 .0211،  ديسمبررسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويتالعربي، 
الفالحون وكبار المالك في مصر في النصف االول من القرن العشرين، رسالة ماجستير، -05

 .0213كلية اآلداب، جامعة القاهرة، اغسطس 
جامعة  -كلية الدراسات العليا  رسالة ماجستير،، 1565-1856العالقات الهندية الكويتية -06

 . 0214، سبتمبر الكويت
، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، 1556-1551امريكا والعالقات المصرية البريطانية -07

 .0214جامعة القاهرة، اكتوبر 
، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات 1578-1556العالقات الموريتانية المغربية -08

 .0214القاهرة نوفمبر االفريقية، جامعة 
كلية -، رسالة ماجستير1562-1518االوضاع االقتصادية والسياسية للكرد في سوريا -05
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 ..0215جامعة القاهرة، مارس  -اآلداب
جامعة دمنهور، نوفمبر -، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب1572-1550الريف المصري -32

0214.. 
 .0215جامعة القاهرة  -وراه، كلية اآلداباذربيجان في فترة جورباتشوف، رسالة دكت -31
، رسالة 0222-1578القدس في مشاريع السالم العربية والفلسطينية مع اسرائيل  -30

 . 0215ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية ، أكتوبر،
جامعة -داب، رسالة ماجستير، كلية اآل1535 -1518الزراعة المصرية بين الحربين  -33

 .0215القاهرة، نوفمبر 
-1550المعونات االمريكية لمصر واثارها علي العالقات بين الواليات المتحدة ومصر -34

 .0215جامعة حلوان نوفمبر -، رسالة ماجستير، كلية اآلداب1567
، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، 1546-1882المواقف الدولية تجاه الحركات الكردية -35

 .  0215لمنصورة، ديسمبر جامعة ا
 .0216جامعة حلوان  -، رسالة دكتوراه1550-1880الجرائم السياسية في مصر  -36
، رسالة ماجستير في التاريخ 1564-1505عبود باشا ودوره في االقتصاد المصري  -97

 ..0216جامعة القاهرة اغسطس  -الحديث، كلية اآلداب
قرن التاسع عشر" دراسة تاريخية" رسالة ماجستير، عامة القاهرة في النصف األول من ال -37

 .0216جامعة القاهرة  نوفمبر  -كلية اآلداب
، رسالة ماجستير، معهد البحوث 1582-1572الحراك االقتصادي واالجتماعي في عمان -38

 .0216والدراسات العربية، ديسمبر 
، رسالة 1514-1825جرائم االعتداء علي األرض الزراعية ومظاهر هدر االرض -35

 .0217جامعة القاهرة يناير  -ماجستير، كلية اآلداب
، رسالة دكتوراه، في 1550-1500وثائق وسجالت مجلس البالط الملكي المصري -42

 .0217الوثائق، كلية اللغة العربية، فبراير 

 حتكيم حبوث علمية:
 اريخ منها :تحكيم بحوث علمية لترقيات االساتذة واالساتذة المساعدين في مجال الت 
استاذ واستاذ مساعد من خالل األعمال  العلمية التي أحيلت الينا من جانب  02تحكيم أعمال -

المجلس األعلى -لجنة التاريخ–اللجنة العلمية لترقيات االساتذة واألساتذة المساعدين 
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 ( 0216 -0214)-(0212-0225للجامعات في الفترة )
 العراق -جامعة المستنصرية  -تحكيم اعمال علمية لترقية استاذ -
 االردن–جامعة اليرموك –تحكيم اعمال علمية لترقية استاذ مساعد -
 .لسودانا -دارفور  -زالنجيتحكيم اعمال علمية لترقية استاذ بجامعة -

 :لمجالت علمية محكمة في مصر والعالم العربي تحكيم بحوث علمية
ة و المجل آلداب والعلوم االجتماعية، تحكيم بحوث لمجالت علمية عربية منها :حوليات ا-

مجلس النشر العلمي،   مجلة دراسات الخليج، التي تصدر عنالعربية للعلوم االنسانية، و 
السعودية. ومن  المملكة العربية جامعة الكويت. وكذلك مجلة جامعة الملك سعود" اآلداب" 

 تلك البحوث:
مجلة " عجائب االثار في التراجم واألخبار، مصداقية الجبرتي وموضوعيته التاريخية في كتابه -

 .سعود، المملكة العربية السعودية جامعة الملك
م دراسة حضارية، بحث 18ه/10الخيام في تصاوير المخطوطات اإليرانية حتى نهاية القرن-

 .0227ماعية، جامعة الكويت فبرايرحوليات اآلداب والعلوم االجت
ر والحادي عشر الهجريين/الخامس عشر حتي السابع عشر السيول في اليمن في القرنين العاش-

 .0227الميالديين" دراسة تاريخية، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت ديسمبر 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين"  الكبرىسياسة الكويت تجاه القوي الدولية -

 .0225لمجلة العربية للعلوم اإلنسانية، ابريل ، بحث، ا1524 -1856روسيا نموذجًا" 
، حوليات اآلداب 1571 -1553الساحل المتصالح  بإماراتالمساعدات التعليمية الكويتية -

 .0225والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، 
بول اوتافي نائب القنصل الفرنسي بمسقط ودوره في الدبلوماسية الفرنسية" دراسة معتمدة علي -

األرشيف الدبلوماسي الفرنسي" بحث، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت، وثائق 
 .0212مايو 

إشكالية الكتابة في تاريخ القدس العثمانية، بحث، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة -
 .0212الكويت، مايو 

ليج، جامعة الكويت ، بحث، مجلة دراسات الخ1560-1548النزعات السياسية في اليمن -
 .0211أغسطس 

نموجًا" المجلة   اإلسالم وأوربا في القرن التاسع عشر" مستقبل اإلسالم" لولفريد سكاون بلنت-
 .05/10/0211العربية للعلوم اإلنسانية،
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 منها:  تحكيم بحوث لمجالت علمية متخصصة في التاريخ بجمهورية مصر العربية-
 ة.جامعة القاهر  -مجلة كلية اآلداب 
 جامعة القاهرة. -كلية اآلداب-قسم التاريخ -مجلة المؤرخ المصري 
 جامعة القاهرة. -مجلة وقائع تاريخية، مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية اآلداب 
 .المجلة التاريخية المصرية، التي تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
 جامعة كفر الشيخ. -لة كلية اآلداب*مج 
 *.)المجالت العلمية التي تصدر عن مكتبة االسكندرية) مصر المعاصر 

 النشاط يف جمال الرتمجة:
التي تقوم علي نشرها  Coptic Encyclopediaترجمة ثالث فصول بدائرة المعارف القبطية 

 مؤسسة لونجمان وهي:
- Copts under the Abbasid                          عباسي االقباط في ظل الحكم ال  
- Egypt Administrative Organization                          تنظيم مصر االداري  
- Political Thought in Modern Egypt             الفكر السياسي في مصر الحديثة  

 :عضوية اللجان واجلمعيات العلمية
لتاريخ( الدورة الثانية عشرة ) ا مقرر اللجنة العلمية لترقيات االساتذة واالساتذة المساعدين-

0216-9113 
عضو لجنة التحكيم لإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين -

 .0216-0214و 0211- 0228"لجنة التاريخ" المجلس األعلى للجامعات المصرية 
قومية  المصرية من عضو اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق ال-

 حتي تاريخه. -0214
 حتي تاريخه. -0215نائب  رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية )-
 حتي تاريخه . -0215جامعة القاهرة من   -أمين عام جمعية خريجي كلية اآلداب-
 و حتى اآلن. 1582عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ  -
 .0212-0228س إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عضو مجل -
-0220جامعة القاهرة" -كلية اآلداب  -عضو مجلس ادارة مركز البحوث الدراسات التاريخية -

0225. 
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 . 1558 - 1555سلطنة عمان  -عضو لجنة تطوير كليات التربية  -
-0226)  جامعة الكويت -دابكلية اآل –مقرر لجنة الشؤون االكاديمية ومعادلة المقررات -

0228.) 
-0213جامعة الكويت  -كلية اآلداب -مقرر لجنة اعداد فهرس تاريخ الكويت وحضارتها-

0215. 
 . 0228-0226جامعة الكويت ) –كلية اآلداب  –منسق لجنة االعتماد االكاديمي -
 .0213-0210جامعة الكويت  –عضو اللجنة التاريخية، كلية اآلداب -
 .0214-0210برنامج الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الكويت  عضو لجنة-
ية" عائلة بطرسالعائلة الاإلشراف على فريق العمل بمكتبة اإلسكندرية لفهرسة ورقمنه ارشيف  -

 . 0225 - 0223 "غالي بطرس
تقديم عروض نقدية لكتب و مؤلفات متخصصة بمجالت مصرية و عربية "  منها حوليات  -

 داب و العلوم االجتماعية بالكويت ، و وقائع تاريخية ، و المؤرخ المصري بمصر " .اآل

 ":حترير اجملالت العلمية " هيئة التحرير
-0214جامعة القاهرة، )–رئيس تحرير مجلة المؤرخ المصري، قسم التاريخ، كلية اآلداب -

0215.) 
 جامعة الكويتجتماعية، مركز النشر العلمي، عضو هيئة تحرير حوليات اآلداب والعلوم اال-

0211-0214. 
 .0212 -0225مدير تحرير مجلة المؤرخ المصري، كلية اآلداب، جامعة القاهرة  -
 - 0224نائب رئيس تحرير مجلة وقائع تاريخية، مركز الدراسات التاريخية، جامعة القاهرة  -

0226. 
 .0225 - 0221اآلداب، جامعة القاهرة  عضو هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصري، كلية -

 االنتاج العلمي:
 الكتب المؤلفة المنشورة:-
 .1551المعتدلون في السياسة المصرية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة  -1
تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية االقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  -0

1555. 
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 . 0223لثورة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة اوربا من النهضة الى ا -3
 . 0227االقتصاد المصري بين التبعية و االستقالل ، دار الشروق ، القاهرة  -4
 .0226دراسات في تاريخ مصر االجتماعي ، دار الثقافة العربية ، القاهرة  -5
، المكتب المصري لتوزيع 1556 - 1545العالقات االقتصادية المصرية البريطانية  -6

 .0215المطبوعات، القاهرة 
 .0216تاريخ آسيا الحديث و المعاصر، دار الثقافة العربية، القاهرة  -7

 كتب منشورة باالشتراك:
، ، اربعون عاما على ثورة يوليو  ، في ثورة يوليو و التنمية االقتصادية و االجتماعية -1

 صفحة . 50،  1550مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية باألهرام ، القاهرة 
، مركز الدراسات السياسية و  1553 - 1500صرية ، في ، األحزاب الم تكوين األحزاب-0

 .  1555األهرام ، القاهرة االستراتيجية ب
، مركز الدراسات  1553 - 1500صرية ، في ، األحزاب الم األحزاب و البرلمان -3   

 .1555باألهرام ، القاهرة  االستراتيجيةالسياسية و 
، دراسات في  الغرب و التنمية اإلقليمية للشرق االوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية -4

 . 0221المصري اللبناني ، القاهرة التاريخ و الثقافة العربية ، دار الكتاب 
، في ، المجتمع المصري، كلية اآلداب، جامعة القاهرة المجتمع المصري في العصر الحديث-5

0224.  
 :  نشورةب  ممقدمات كت

 .0216المجلس األعلى للثقافة، القاهرة  ،كتاب " السويس مدينة التاريخمقدمة -

 : ت علمية حمكمةاملنشورة يف جمالالعلمية احملكمة واألحباث 
، المجلة  1537-1514التنافس االنجليزي الياباني في سوق المنسوجات القطنية المصرية  -1

 . 1588لسنة  ، 35التاريخية المصرية ، المجلد 
موقف الحكومة المصرية من التضخم إبان الحرب العالمية األولي ، المؤرخ المصري ، آداب  -0

 . 1588القاهرة ، يناير 
3- Les Politiques Agraires , le Gaspillage et le Mauvais Usage de la 

Terre , approach Historique (1805_1952) Bulletin de CEDEJ 26 , 2 
eme SEMI 1989 
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، المؤرخ المصري، آداب القاهرة، 1537_-1842التكوين االجتماعي للتجار في مصر -4
 .1585يناير 

الغالء وآثاره االجتماعية في مصر فيما بين الحربين العالميتين، المؤرخ المصري ، آداب -5
 . 1551القاهرة ، يوليو 

 . 1556، لسنة  35المصرية ، مجلد الكساد العالمي والريف المصري ، المجلة التاريخية -6
جامعة القاهرة ،  -، مجلة كلية اآلداب  1550بريطانيا والمسألة االجتماعية المصرية قبيل -7

 .1558( إبريل  .0العدد )
جامعة  -فكرة اإلصالح الزراعي في مصر في أربعينيات القرن العشرين ، مجلة كلية اآلداب -8

 . 1558( اكتوبر 4القاهرة ، العدد )
( 4جامعة القاهرة ، العدد ) -الجذور التاريخية للمشروع الشرق أوسطي ، مجلة كلية اآلداب-5

 . 0220أكتوبر 
لنفط الخليج في النصف االول من القرن العشرين ، المجلة التاريخية  االستراتيجيةاألهمية -12

 . 0227، لسنة  45المصرية ، مجلد 
وسطي في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، العدد االول ، العرب وايران في المشروع الشرق ا-11

 . 0225مجلة مصر والعالم المعاصر ، العدد االول 
 .0212، مجلة تراث، نادي تراث االمارات، ابريل 1515سيد درويش وثورة -10
، المؤرخ المصري، كلية 1561-1855معاهدة الحماية والمصالح البريطانية الكويتية  -19

 .9112معة القاهرة، يناير جا–اآلداب 
جامعة القاهرة،  –كلية اآلداب صر، المؤرخ المصري، تطور صناعة المنسوجات في م-14

 .0215 يوليو، 47العدد 

 :  وندوات علمية يف مؤمتراتقدمت منشورة  أحباث
حيازة األراضي الزراعية في مصر و العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  -1

، في مؤتمر ، الدراسات المقارنة لتاريخ الشرق االوسط بين النظرية و دراسة مقارنة 
مارس  01 - 02التطبيق ، المجلس االعلى للثقافة و مركز البحوث االمريكي ، القاهرة 

0221 . 
العالقات التجارية المصرية االيطالية في النصف االول من القرن العشرين ، في مؤتمر ،  -0

ة ، مكتبة االسكندرية و المركز الثقافي االيطالي ، االسكندرية العالقات المصرية االيطالي
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 . 0223اكتوبر  02 - 15
الغرب و أمن شرق البحر المتوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية في " الملتقى الدولي  -3

الثالث لشعوب و ثقافات حوض البحر المتوسط ، مركز البحوث و التنمية ، جامعة القاهرة 
 . 0223ديسمبر  18 - 16، القاهرة  Instituto Cervantesو 

مصر و ليبيا في المشروع الشرق اوسطي في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، في مؤتمر ،  -4
مصر و شمالي افريقيا عبر العصور ، مركز البحوث و الدراسات التاريخية ، جامعة 

 .  0224مارس  31 - 32القاهرة 
، في مؤتمر ، شرقي شبه الجزيرة العربية في  1525 - 1855عهد زايد بن خليفة آل نهيان -5

 .0224القرن التاسع عشر ، مركز زايد للتراث و التاريخ ، العين فبراير 
حيازة االراضي الزراعية في مصر والعراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دراسة -6

بين النظرية و التطبيق ، تحرير  مقارنة ، في مؤتمر، الدراسات المقارنة لتاريخ الشرق االوسط
 . 0225بيتر جران ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة 

الجذور التاريخية للعالقات العربية اآلسيوية ، في مؤتمر ، العالقات العربية اآلسيوية" تحرير -7
 .0225هدي ميتكيس ، مركز الدراسات اآلسيوية ، جامعة القاهرة 

الية في النصف األول من القرن العشرين ، في ، مؤتمر العالقات التاريخية المصرية اإليط-8
المصرية االيطالية ، ونشر في " دراسات في التاريخ المصري الحديث " تحرير جمال حجر ، 

 . 0225كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 
شرق االهمية االستراتيجية لنفط الخليج في النصف االول من القرن العشرين ، في مؤتمر ، -5

شبه الجزيرة العربية في النصف االول من القرن العشرين ، مركز زايد للتراث و التاريخ ، العين 
 . 0226مايو  07 - 06
مصر و العرب في المشروع الدفاعي الشرق اوسطي في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، -12

لمصرية للدراسات في مؤتمر ، مصر و الوطن العربي ..... تواصل ام انقطاع ، الجمعية ا
 . 0226ابريل  13 - 11التاريخية ، القاهرة 

االهمية االستراتيجية لنفط الخليج في النصف االول من القرن العشرين ، في مؤتمر ، -11
اإلمارات و الخليج العربي في النصف االول من القرن العشرين ، مركز زايد للتراث و التاريخ ، 

 .0226مايو  4 - 3لمتحدة ، العين، دولة اإلمارات العربية ا
الغرب و العنف في الشرق االوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، في مؤتمر ، العالم -10

االسالمي و الغربي .. ميراث الماضي .. و الوقع المعاصر ، المجلس االعلى للثقافة و الجمعية 
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 . 0227ابريل  5 - 3المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 
مصر والعالم العربي في المشروع االقليمي للدفاع عن الشرق االوسط في أعقاب الحرب -13

العالمية الثانية ، في مؤتمر" مصر و العالم العربي....تواصل ام انقطاع"  مركز البحوث 
 .0228االجتماعية و الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 

لمتوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، في مؤتمر ، مصر و ليبيا و أمن شرق البحر ا-14
، العالقات المصرية الليبية عبر العصور ، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهرة 

 . 0228مايو  7 - 6
الصحافة المصرية واعدام الشيخ المجاهد عمر المختار ، في مؤتمر ، الشيخ المجاهد عمر -15

 .0228ديسمبر  17 – 16البحوث والدراسات االفريقية ، جامعة القاهرة  المختار ، معهد
، دار 1515، في مؤتمر ، تسعون عاما على ثورة  1515االسباب االقتصادية لثورة -16

 . 0225الكتب و الوثائق القومية ، القاهرة مارس 
ية ، بمؤتمر مصر و ليبيا و أمن شرقي البحر المتوسط في اعقاب الحرب العالمية الثان-17

 . 0225جامعة القاهرة  -العالقات المصرية الليبية، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية 
"  دار الكتب و 1515، بمؤتمر" تسعون عامًا علي ثورة   1515األسباب االقتصادية لثورة -18

  . 0225الوثائق القومية المصرية، القاهرة 
اهد عمر المختار، معهد البحوث و الدراسات الصحافة المصرية و إعدام الشيخ المج-15

 .   0225جامعة القاهرة  -اإلفريقية 
 –الجذور التاريخية للعنف في العالم العربي، في ندوة " العنف والمجتمع"  كلية اآلداب -02

، بمؤتمر" البدو في العالم العربي عبر 1515البدو في ثورة  .0213جامعة الكويت، ابريل 
 .0215لمصرية للدراسات التاريخية األعلى للثقافة و الجمعية االعصور، المجلس 

بيكو، في مؤتمر، العالم العربي  -مستقبل الدولة القومية بعد مرور مائة عام علي سايكس-01
بعد مائة عام علي سايكس بيكو، اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر،  دار الكتب 

 .0217والوثائق المصرية، القاهرة 

 :  اث قدمت يف مؤمترات و  ندوات  م تنشراحب
،  1515، في مؤتمر ، سبعون عاما على ثورة  1515رؤية إبراهيم الهلباوي لثورة  -1

مارس  00 - 02المجلس االعلى للثقافة و الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 
1585 . 

االوسط ، الجامعة  بنك مصر و تمصير تجارة القطن المصرية ، التجارة في الشرق -0
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 . 1554االمريكية ، القاهرة ، ابريل 
المشروع الصهيوني بين العزلة و االندماج ، في مؤتمر ، اليهود في الوطن العربي ...  -3

 . 0228ابريل  04 - 00عزلة ام انتماء ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ي باشا ، في مؤتمر ، اصالح مصالح بريطانيا الخليجية بين سعيد بن سلطان و محمد عل -4

ام تحديث مصر في عهد محمد علي ، المجلس االعلى للثقافة ، الجمعية المصرية 
 . 1555مارس  11 - 5للدراسات التاريخية ، القاهرة 

المماليك في السياسة المصرية ، التحليل االستراتيجي للعالقات بين مصر و كازاخستان ،  -5
 . 0221يناير  06 - 04القاهرة  مركز الدراسات اآلسيوية ، جامعة

 08، دار الكتب و الوثائق القومية المصرية  1503البريطانية في مصر في ظل دستور  -6
 . 0221مايو  05 -

قناة السويس في المشروع الشرق اوسطي في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، في مؤتمر  -7
 . 0220مارس  05 - 03مصر من افتتاح مكتبة االسكندرية ، مكتبة االسكندرية 

نظام ثورة يوليو و أزمة مصر االجتماعية، في مؤتمر، خمسون عاما على ثورة يوليو  -8
 .0223، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة مايو 1550

ارشيف ديوان التجارة و المبيعات و اهميته في كتابة تاريخ مصر االقتصادي و  -5
الوثائق العربية .... الواقع و آفاق المستقبل ، دار الوثائق  االجتماعي، في مؤتمر ،
 . 0225ابريل  7 - 5القومية المصرية ، القاهرة 

، جارية ، في مؤتمر ، عصر محمد عليديوان التجارة و المبيعات و سياسة محمد علي الت -12
 . 0225نوفمبر  14 - 10المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة 

شروع الشرق اوسطي في اعقاب الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر ، العرب و إيران في الم -11
 - 04التواصل الحضاري العالمي " الهند و ايران نموذجا " جامعة الكويت ، كلية اآلداب 

 . 0227ديسمبر  06
المشروع االقتصادي للحملة الفرنسية ، في مؤتمر ، مائتا عام على الحملة الفرنسية ،  -10

 . 0228مايو  10 - 11افة ، القاهرة المجلس األعلى للثق
،  1515بين االعتدال و التطرف ، في مؤتمر ، تسعون عاما على ثورة  1515قيادة ثورة  -13

 . 0225الجمعية المصرية للدراسات التاريخية و المجلس األعلى للثقافة مارس 
، في القرية المصرية في الربع االخير من القرن العشرين في ضوء الروايات الشفاهية  -14

مؤتمر ، المشافهة و التاريخ المحلي ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بصفاقس ، 
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 . 0225الجمهورية التونسية ابريل 
القطن فى العالقات المصرية البريطانية، المركز البحوث والدراسات االمريكية والمجلس  -15

 . 0212االعلى للثقافة، القاهرة مايو 
 15-17" بين ماضي الثورات العربية وحاضرها"0211يناير  05الكاريكاتير والثورة، ثورة  -16

 الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والمجلس األعلى للثقافة، القاهرة. 0210ابريل 
خصوصية التجربة المصرية في الربيع العربي، الجذور التاريخية للربيع العربي، قسم  -17

 .0210أكتوبر  17التاريخ كلية اآلداب جامعة الكويت،
التحديث ومعضالته في العالم العربي" ندوة " التحديث في العالم العربي ، وزارة الثقافة،  -18

 .0215قطر،  ابريل 
قناة السويس في مشروعات الدفاع عن الشرق األوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية،  -15

الوثائق ندوة قناة السويس في العالقات الدولية، مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب و 
 .0215يونيه  11-12القومية، 

ندوة "العنف في مصر في  -مظاهر العنف في مصر في النصف االول من القرن العشرين -02
، المجلس األعلى للثقافة ،  0215اغسطس  10 -النصف االول من القرن العشرين

 القاهرة.
ي "مؤتمر" بريطانيا والتهميش في الريف المصري في النصف االول من القرن العشرين، ف -01

 32-08جامعة القاهرة  -المهمشون في مصر والعالم العربي عبر العصور، كلية اآلداب
 .0215نوفمبر 

، 02/12/0216حرب أكتوبر في االرشيف العبري، في ، حرب أكتوبر رؤية األنا واآلخر، -00
 مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومية .

دي، في ، طلعت حرب رائد االقتصاد المصري"  طلعت حر واستقالل مصر االقتصا -03
 ، مركز تاريخ مصر المعاصر، دار الكتب والوثائق القومية.04/11/0216

 املؤمترات العلمية :
 منها: تنظيم مؤتمرات و ندوات 
، المجلس االعلى للثقافة المصرية و الجمعية المصرية للدراسات  1515البدو في ثورة  -

 .0212ابريل  8-6التاريخية،
 جامعة القاهرة،  ديسمبر -كلية اآلداب  0214ديسمبر  0-1التعليم ومستقبل مصر، -

9112. 
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 32-08جامعة القاهرة  -المهمشون في مصر والعالم العربي عبر العصور، كلية اآلداب -
 .0215نوفمبر 

، مركز تاريخ مصر المعاصر، دار  0216نوفمبر  04طلعت حرب رائد االقتصاد المصري، -
 تب والوثائق القومية.الك

 املشاركة يف املؤمترات احمللية واالقليمية:
مؤتمرًا في الداخل والخارج، معظمها في  الداخل، وبعضها في  وثالثون بعس 97المشاركة في -

ويمكن حصر  بعض الدول العربية كالكويت واالمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر.
 المؤتمرات فيما يلي:

 ( : الترتيب يبدأ باألحدث التي شاركت فيها مقررًا ومتداخاًل   ) و الندوات  المؤتمرات
 02ومشاركًا بورقة بحثية،   مقرًراانتصارات أكتوبر رؤية األنا  ورؤية اآلخر، ً  -1

 ،دار الكتب والوثائق القومية المصرية.12/0216/
 11/0216/ 04 بروقة بحثية، اومشاركً  ارائد االقتصاد المصري، مقررً  طلعت حرب .. -0

 دار الكتب والوثائق القومية المصرية. 
، كلية 0215نوفمبر  32-08المهمشون في مصر والعالم العربي عبر العصور، - -3

 جامعة القاهرة. –اآلداب 
، المجلس  0215اغسطس  10 -العنف في مصر في النصف االول من القرن العشرين -4

 األعلى للثقافة ، القاهرة.
 .0215قطر،  ابريل لعربي ، وزارة الثقافة، التحديث في العالم ا -5
قناة السويس في مشاريع االحالف الغربية في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ندوة قناة  -6

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب .0215 يونيه 11-12، في العالقات الدولية السويس
 0-1 ، جامعة القاهرة -" مقررا" كلية اآلداب " رؤية واقعية"  التعليم ومستقبل مصر- -7

 .0214ديسمبر  0214ديسمبر 
 .0213جامعة الكويت، ابريل  –العنف والمجتمع"  كلية اآلداب - -8
 0210أكتوبر  17جامعة الكويت، - اآلدابالجذور التاريخية للربيع العربي، كلية  -5

 0210ابريل  15-17" بين ماضي الثورات العربية وحاضرها"0211يناير  05ثورة  -12
 للثقافة، القاهرة. األعلىالمصرية للدراسات التاريخية والمجلس الجمعية 

، المجلس االعلى للثقافة المصرية و الجمعية مصر والعالم العربي عبر العصورالبدو في  -11
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 .0212ابريل  8-6المصرية للدراسات التاريخية،
االعلى والمجلس  ،، المركز البحوث والدراسات االمريكيةالبريطانية -العالقات المصرية -10

 . 0212للثقافة، القاهرة مايو 
الجمهورية داب و العلوم اإلنسانية بصفاقس ،المشافهة و التاريخ المحلي ، كلية اآل -13

 . 0225التونسية ابريل 
، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية و المجلس األعلى  1515تسعون عاما على ثورة  -14

 . 0225للثقافة مارس 
 – 16، معهد البحوث والدراسات االفريقية ، جامعة القاهرة اراهد عمر المختالشيخ المج -15

 . 0228ديسمبر  17
مايو  10 - 11مائتا عام على الحملة الفرنسية ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة  -16

0228 . 
، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ، جامعة قات المصرية الليبية عبر العصورالعال -17

 . 0228مايو  7 - 6القاهرة 
اليهود في الوطن العربي ... عزلة ام انتماء ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - -18

 . 0228ابريل  04 - 00
 - 04، كلية اآلداب د و ايران نموذجا " جامعة الكويتالتواصل الحضاري العالمي " الهن -15

 . 0227ديسمبر  06
المعاصر ، المجلس االعلى العالم االسالمي و الغرب .. ميراث الماضي .. و الوقع - -02

 . 0227ابريل  5 - 3للثقافة و الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 
ز زايد للتراث و اإلمارات و الخليج العربي في النصف االول من القرن العشرين ، مرك -01

 .0226مايو  4 - 3، العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، التاريخ
،  ، والجمعية المصرية للدراسات التاريخيةالمجلس األعلى للثقافة عصر محمد علي ،- -00

 . 0225نوفمبر  14 - 10القاهرة 
شرق شبه الجزيرة العربية في النصف االول من القرن العشرين ، مركز زايد للتراث و - -03

 . 0226مايو  07 - 06التاريخ ، العين 
المصرية للدراسات التاريخية ،  مصر و الوطن العربي ..... تواصل ام انقطاع ، الجمعية -04

 . 0226ابريل  13 - 11القاهرة 
 5الوثائق العربية .... الواقع و آفاق المستقبل ، دار الوثائق القومية المصرية ، القاهرة  -05
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 . 0225ابريل  7 -
شرقي شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر ، مركز زايد للتراث و التاريخ ، العين  -06

 .  0224فبراير 
مصر و شمالي افريقيا عبر العصور ، مركز البحوث و الدراسات التاريخية ، جامعة  -07

 .  0224مارس  31 - 32القاهرة 
الملتقى الدولي الثالث لشعوب و ثقافات حوض البحر المتوسط ، مركز البحوث و التنمية  -08

 . 0223ديسمبر  18 - 16، القاهرة  Instituto Cervantes، جامعة القاهرة و 
العالقات المصرية االيطالية ، مكتبة االسكندرية و المركز الثقافي االيطالي ، - -05

 . 0223اكتوبر  02 - 15االسكندرية 
، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية، جامعة 1550خمسون عاما على ثورة يوليو  -32

 .0223القاهرة، القاهرة مايو 
 . 0220مارس  05 - 03 مصر من افتتاح مكتبة االسكندرية ، مكتبة االسكندرية -31
الدراسات المقارنة لتاريخ الشرق االوسط بين النظرية و التطبيق ، المجلس االعلى للثقافة  -30

 . 0221مارس  01 - 02و مركز البحوث االمريكي ، القاهرة 
التحليل االستراتيجي للعالقات بين مصر و كازاخستان ، مركز الدراسات اآلسيوية ،  -33

 . 0221يناير  06 - 04جامعة القاهرة 
، دار الكتب و الوثائق القومية المصرية  1503في مصر في ظل دستور  االنتخابات -34

 . 0221مايو  05 - 08
اصالح ام تحديث مصر في عهد محمد علي ، المجلس االعلى للثقافة ، الجمعية  -35

 . 1555مارس  11 - 5المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة 
 . 1554الجامعة االمريكية ، القاهرة ، ابريل  التجارة في الشرق االوسط ، -36
، المجلس االعلى للثقافة و الجمعية المصرية للدراسات  1515سبعون عاما على ثورة  -37

 . 1585مارس  00 - 02التاريخية ، القاهرة 

 انشطة خدمة اجملتمع:
 جامعة القاهرة:–من خالل قطاع خدمة المجتمع بكلية اآلداب أنشطة  -1
في خدمة بع الخاص في تأدية دورها المراكز العلمية والوحدات ذات الطاتفعيل دور  -

 ،النفسية لألمراضعيادة مركز البحوث والدراسات النفسية، الذي وفر  ، ... منهاالمجتمع
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ومركز التي يعالج حاالت كثيرة من المجتمع المحيط بالجامعة تتردد عليه طلبًا للعالج، 
الذي يجري دراسات ميدانية علي بعض الظواهر االجتماعية االجتماعية،  البحوث والدراسات

 بالمجتمع المصري، لتحديد اسبابها وآليات مواجهتها، وكذلك مركز البحوث والدراسات
، وغيرها من المراكز التي تعقد دورات تدريب لشرائح مجتمعية التاريخية، ومركز المعلومات

 .مختلفة، لتستجيب لمتطلبات سوق العمل 
، وتحديث قاعدة البيانات ة خريجي كلية اآلدابور وحدة دعم الخريجين في متابعد تنشيط -

شغيلهم، التي تمكنهم من االتصال بأصحاب العمل وت ملتقيات التوظيفالحاصة بهم، وعقد 
، وتعد حاليًا إلقامة ملتقي (0216) حيث عقدت ملتقي التوظيف الثالث العام الماضي

ت قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة إلقامة ، في ظل توجهاالتوظيف الرابع
 .ملتقي توظيف للجامعة تشارك فيه كليات الجامعة المختلفة 

للتنسيق والتعاون مع وحدة دعم الخريجين في  "التدريب وتنمية المهارات" وحدة للتدريبانشاء  -
من االستجابة لمتطلبات تنظيم دورات تساعد في اكسابهم المهارات واالمكانات التي تمكنهم 

 سوق العمل.
اقامة معارض المالبس للطالب بأسعار مخفضة، وبالتعاون مع الشركات، والمشاريع  -

 الصغيرة، حتي تقدم نماذج ناجحة للشباب.
المساهمة من خالل برامج وزارة الشباب والرياضة في القاء محاضرات بمراكز الشباب  -0

 .0228ابريل  -مصرية عبر التاريخ" ينايربمحافظة الجيزة حول " الثورات ال
من خالل إلقاء  -جهاز الشباب -المساهمة في انشطة المجلس األعلى للشباب و الرياضة -3

 ، و وضع المسابقات الشبابية و تقويمها 1552ابريل  -المحاضرات التوعوية للشباب 
1551 . 

 املشاركة يف كثري من الربامج التليفزيونية منها:-
 كة في حلقات تلفزيونية تتصل بتاريخ مصر الحديث والمعاصر منها:المشار -
 .1551يوليو  -1550صباح الخير يا مصر" ثورة يوليو  -
 . "56حلقة عن الدراما والتاريخ" فيلم ناصر  -
 .0216حلقتان عن " انجازات المصريين في شهر يوليو" برنامج اطاللة ، القناة الثانية، يوليو  -
 .0216يوليو  03 برنامج صفحة جديدةباشر" حلقة عن ثورة يوليو" قناة النيل م-
-0223اعداد المادة العلمية لبرنامج التاريخ في صور" القناة الفضائية المصرية االولي ) -

0225.) 
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سؤال  " هل من الجائز علميا ومنهجيًا  علي لإلجابةقناة دريم" برنامج العاشرة مساء " مداخلة  -
ات من تاريخ االمم ؟....حلقة حول حذف ما يتعلق بفترة حكم الرئيس فتر حذف  واخالقيا

 . 0216أغسطس  5مبارك بكتاب التاريخ لطالب الثالثة ثانوي" بتاريخ 

 

 حتكيم جوائز:
 .0213د سعاد محمد الصباح، الكويت   عضو لجنة تحكيم جائزة-

 علمية:مهمات 
 المملكة المتحدة  -( جامعة لندن SOAS) مهمة علمية بكلية الدراسات الشرقية و اإلفريقية  -

    ( . 1553ابريل  - 1550) سبتمبر 
 
 
 
 


