
      
  

  
  
  
  
  

ستاذ الدكتورلأل  
 أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس
 أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر 

جامعة عین شمس  -ورئــیس قــسم الــتاریــخ   كلیة التربیة   
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  أوالً: البیانات الشخصیة :

  
  أشرف مؤنس .  :شھرتھ ، و  مؤنسالسید أشرف محمد عبد الرحمن   :     مــــــــــــــــــــــاالس

  الدقھلیة.میت الخولى مؤمن /منیة النصر / م ، ١٣/١٢/١٩٥٨  :       المیالدومحل تاریخ 
  مسلم  :    ـةـــــــالــــــــدیـــــان

  مصري  :    ــــةــــــــــــــالجنسی
  التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس.و رئیس قسم أستاذ   :    ــةـالوظیفـــة الحالی
  التاریخ الحدیث و المعاصر.  :    امـــــالتخصــص الع

  :    التخصــص الدقیــق
  

ًا    :: رؤیتى ورسالتىثانی
  

  و العالقات الدولیة. تاریخ العرب الحدیث و المعاصر
  

  :یــــــــــــــــــــــــــــة رؤال
  

اإلرتقاء بالبحث التاریخي لكي یحتل مكانة متمیزة بین العلوم على المستوى 
المحلي والعالمي، ونشر الوعي التاریخي بین أبناء المجتمع المصري و العربي . 

یكون تاریخ  تاریخ وطنھ، وكل مثقف یجب أن إن كـل مواطن یجب أن یعرف
و أن یستفید المجتمع ككل من مخرجات الدراسات  ، وطنھ جزًءا أساسیًا من ثقافتھ

  التاریخیة.
  :ـــــــــــــــة الـــــــــرسال
  
  
  

  تعریف منھجي : 
  
  
  
  
  
  
  

إنتاج دراسات علمیة متخصصة، وإجراء بحوث تاریخیة تنعكس نتائجھا على 
تطویر برامج الجودة،ومواكبة حركة البحث  تنمیة الوعي التاریخي، والمساھمة في

  . التاریخي العالمي
  

ینتمي للمدرسة الوطنیة المصریة لكتابة التاریخ الحدیث و مؤرخ  مصري 
المعاصر ، التي وضع أسسھا األستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكریم و من 

العقاد ،  أقطابھا أ.د أحمد عبد الرحیم مصطفى ، أ.د عبد العزیز نوار ، أ.د صالح
  أ.د عاصم الدسوقي و غیرھم .

نسترشد بھ  ھا للحیاة ، أي دراسة الماضي لكيھتم بالدراسات التاریخیة بتوظیفو ی
 و عبره لالفراد و المجتمعات و التاریخ  في الحاضر و المستقبل ، فالتاریخ عظھ

یع أن ذاكرة األمة و عقلھا المفكر و األمة التي ال تحسن استخدام ماضیھا ال تستط
  مستقبلھا .  تستشرف تصنع حاضرھا و
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ًا:    قام بإعداد أول دراسة من نوعھا حول حصاد الدراسات الجامعیة في التاریخ  - ١  : جــــاالت الریـــادةمثالث
  الحدیث والمعاصر في الجامعات المصریة في القرن العشرین .    

  شارك في تحقیق وثائق الحملة الفرنسیة على مصر ضمن فریق العمل برئاسة  - ٢       
  و التي صدرت في ثالث كتبالمرحوم األستاذ الدكتور عبد العزیز سلیمان نوار 

حاصل على جائزة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة ألحسن رسالة  - ٣
  م .  ١٩٩٣/١٩٩٤ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر

على جائزة التفوق الدراسي من إدارة حلوان التعلیمیة في عید العلم حاصل  - ٤
 م .١٩٨٠

 حاصل على عدید من الدورات التدریبیة إلعداد القیادات واألستاذ الجامعي . - ٥
ضمن موسوعة مؤرخي التاریخ العربي الحدیث و المعاصر الصادرة عن دار  - ٦

 م . ٢٠١٤للنشر و التوزیع بالقاھرة الجوھرة 
دریس تاریخ مصر الحدیث والمعاصر،وتاریخ العرب الحدیث قام بت - ٧

والمعاصر، والتاریخ األمریكي الحدیث والمعاصر، والتاریخ 
والتاریخ العثماني ، والتاریخ األوروبي الحدیث والمعاصروتاریخ ،السعودي

الخلیج وجنوب الجزیرة العربیة وانتشار اإلسالم في آسیا، وانتشاراإلسالم في 
  بجامعتي القصیم وعین شمس .اریخ العالم الحدیث والمعاصر، وتأوروبا 

  
  :  رابًعا : الـمؤھالت الـعلمیة   

م ال  - ١ ي اآلداب قس دكتوراه ف ة ال رع التـدرج دیثـتاریخ (ف ر اریخ الح  ) والمعاص
  م. ٢٧/١/١٩٩٨ بتاریخ جامعة عین شمس اآلداب من كلیة  األولى فالشر بمرتبة

ي   -٢ تیر ف ة الماجس م درج دی اآلداب قس اریخ الح رع الت اریخ ( ف ر ثالت  )والمعاص
  .  ١٩٩٣ /٢٨/١١جامعة عین شمس بتاریخ    كلیة اآلداب نم متازبتقدیر  م

و   - ٣ اریخ دور یونی م الت ة اآلداب١٩٨٧لیسانس آداب قس د من كلی دیر جی ة م بتق   جامع
  . عین شمس

ایو   ـ ٤ اریخ دور م م الت ة قس انس آداب وتربی د ـتقبم ١٩٨٤لیس ـدیر جی ً ج ع دا ة م  مرتب
  .     جامعة عین شمس    -التربیة من كلیة  فالشر

    
 :  تـدرج الـوظــیـفـيالــخامًسا : 

             .م١٩/١١/١٩٨٤معید بقسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس من   - ١   
 ٢٦من ین شمسـامعة عـتربیة جـم التاریخ بكلیة الـدرس مساعد بقسمـ  ـ٢
  . م١٢/١٩٩٣/
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  م.٣٠/٣/١٩٩٨ین شمس منمدرس بقسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة ع - ٣ 
  م .٢٠٠٩/ ٢٨/١٢ستاذ مساعد بقسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس من أ -  ٤
  م .    ٢٠١٥/ ٣٠/٣أستاذ بقسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس من  -  ٥

  
   اإلداریة :سادًسا : الخبرات العلمیة و 

  م .٢٠١٥أغسطس  ١٨رئیس قسم التاریخ بتربیة عین شمس 
 ٢٠١٥مارس  ٣٠ و المعاصر أستاذ التاریخ الحدیث . 
  م . ٢٠١٦/٢٠١٧جامعة عین شمس –أمین مجلس كلیة التربیة 
 م. ٢٠١٢ئحة التعلیم ماقبل الجامعي للدراسات االجتماعیة منسق لجنة إعداد ال 
  )  لقسم التاریخ ً  م) . ٢٠١٤ – ٢٠٠٩منسق وحدة الجودة بكلیة التربیة ممثال
  ) م ) . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦رئیس لجنة دراسة الخطط الدراسیة بجامعة القصیم 
 .رئیس تحریر المجلة العربیة للدراسات التاریخیة ، الصادرة عن المركز الثقافي األسیوى بجامعة الزقازیق 
  م.٢٠١٥مصر الحدیثة بدار الكتب والوثائق القومیة مارس نائب رئیس تحریر مجلة 
  م .٢٠١٦مستشار ھیئة تحریر مجلة كلیة التربیة جامعة عین شمس في العلوم االنسانیة و االدبیة منذ 
  م..٢٠١٦العراق منذ  –مستشار ھیئة تحریر مجلة التراث العلمي العربي بجامعة بغداد 
  م . ٢٠١٦العراق منذ  –جامعة تكریت  –للدراسات التاریخیة و الحضاریة مستشار ھیئة تحریر مجلة صالح الدین  
  م . ٢٠١٥عضو اللجنة العلمیة بمركز تاریخ مصر المعاصر مارس 
  ٢٠١٥عضو لجنة اختیار مستشار المواد اإلجتماعیة بوزارة التربیة و التعلیم . 
  م . ٢٠١٦دیسمبر عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخین العرب 
  م.٢٠١٥مجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة فبرایر عضو 
  ) ٢٠١٧إلى اآلن  ١٩٨٤عضو ھیئة تدریس بجامعة عین شمس . ( 
  م  ٢٠١٦- ٢٠١٥عضو اللجنة العلیا لالمتحانات كلیة التربیة جامعة عین شمس 
 ول العربیة .لترقیة لدى بعض الھیئات العلمیة في مصر و الدُمحكم أبحاث تاریخیة للنشر و ا  
  م ١٩٩٧االشتراك في مشروع وثائق تاریخ العرب الحدیث . 
  م  ١٩٩٧ القاھرة –االشتراك في إعداد مجلد مصر في الموسوعة االفریقیة الصادرة عن ھیئة الیونسكو. 
 في الجامعات المصریة و السعودیة . اشرف و ناقش العدید من رسائل الماجستیر و الدكتوراه 
 م ) .  ٢٠١٥ – ٢٠١١فرقة الثالثة اساسي بتربیة عین شمس  (رئیس كنترول ال 
  تاریخھحتى  ٢٠١٥مقرر سیمنار قسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس مؤسس و . 
  كتاب و بحث في مختلف أفرع التاریخ الحدیث و المعاصر .  ٤٢لھ أكثر من 
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  سابًعا : اإلنتاج العلمى :
  أ: الدراسات العلمیة :

 ١٨٧٢  ادیینـتححكم االام ـتاریخ العراق السیاسي من نھایة حكم مدحت باشا إلى قی الة الماجستیر:ـرسعنوان  -١
اف  أ.د .عبد م، بتقدیر ممتاز، تحت إشر١٩٩٣داب ، جامعة عین شمس ، ، كلیة اآلم١٩٠٨- 

العزیزسلیمان نوار ، لجنة المناقشة و الحكم أ.د أحمد عبد الرحیم مصطفى و أ.د صالح العقاد و 
  أ.د عبد العزیز نوار . 

  
 ركة رشیدـح  ىإل عالمیة األولىـاب الحرب الـراق من أعقـالسیاسة األمریكیة إزاء الع: ـدكتوراهالة الـرسعنوان  - ٢

، بتقدیر مرتبة الشرف  م١٩٩٧عین شمس ، م ، كلیة اآلداب جامعة ١٩٤١- ١٩٢٠الكیالني  عالي 
راف أ.د. عبد العزیز سلیمان نوار، لجنة المناقشة و الحكم أ.د محمود حسن صالح األولى ، تحت إش

  د عبد الرؤوف سلیم . و أ.د عبد العزیز نوار و أ.د محممنسي 
  

  
   : تواریخ نشرھا )(حسب األبحاث والمؤلفات  ب : 

محمد كـامل حسـین أول رئـیس لـجامـعة عین شـمس ، مـجلة الجمـعیة الـمصریة للدراسات  - ١
 م .٢٠٠١، القاھرة ، ٤١ العدد  التاریخیة،

العدد ،مصریةال ةـغرافیـالج  لمجلةام ، ١٩٢٨ام ـتى عـریكیة في العراق حـبترولیة األمـالح الـالمص - ٢
 م.٢٠٠١، ، الجزء األول ، القاھرة٣٧

 عشرینـلا القرن يالدراسات الجامعیة في التاریخ الحدیث والمعاصر في الجامعات المصریة ف - ٣
 .م٢٠٠٢ ھـ/١٤٢٣قاھرة،ـال تبة اآلداب ،ـلیلیة " ، مكـیوجرافیة تحـة ببلـدراس"

 یةاھنى تح اإنشائھ ذالدراسات الجامعیة في التاریخ الحدیث والمعاصر في الجامعات السعودیة من - ٤
 م .  ٢٠٠٣ھـ   / ١٤٢٤،الـقاھـرة  كتبة اآلدابـقارنة" ، مـلیة مـرین " دراسة تحلیـشـرن العـقـال

ً للتاریخ السعودي " دراسة في العالقات الخارجیة - ٥  عبد ھد الملكعفي  صحیفة أم القرى مصدرا
 . م ٢٠٠٣سبتمبر ، ١٣العدد،  عین شمس بجامعة مجلة مركز بحوث الشرق األوسط العزیز"

 كلیة حولیة ،رـمص سیة علىـملة الفرنـستراتیجیتھا في البحر األحمر إبان عھد الحسیاسة فرنسا وا - ٦
   م.٢٠٠٤سبتمبر  –٣٢جامعة عین شمس، مجلد  اآلداب
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األوسط ـرق وث الشـعاصرة ، مجلة مركز بحـیاسة السعودیة المـیوسف یاسین ودوره في الس - ٧
 م .٢٠٠٤، سبتمبر ١٤عین شمس ، العدد   بجامعة

مكتبة اآلداب، القاھرة،  دراسة نقدیة تحلیلیة في أھم مصادرھا، : الدولة السعودیة الثانیة - ٨
 . م٢٠٠٥ھـ/١٤٢٦

 المؤرخ جلةم صر،ـموقف الملك سعود بن عبد العزیز آل سعود من العدوان الثالثي على م - ٩
 م.٢٠٠٦مارس  ،١٤العدد  إصدار اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة،، العربي

بحوث  ـجلة مركزم ، م١٩١٤- ١٩٠٨العرب في مجلس المبعوثان العثماني في استانبول  النواب - ١٠
 م .٢٠٠٧، سبتمبر ٢١العدد  ، شمس الشرق األوسط بجامعة عین

 م.٢٠٠٧القاھرة  تاریخ الحركة الوطنیة المغربیة: دراسة نقدیة تحلیلیة في أھم مصادرھا، - ١١
 جلةـم،  م١٩٣٨- ١٩٢٦المملكة العربیة السعودیة وفیتي في ـسي الساالدبلوموصلي نمثیل القـالت - ١٢

 م .٢٠٠٨، سبتمبر ٢٣العدد  ،شمس ز بحوث الشرق األوسط بجامعة عینمرك
 ث) ،  مجلة مركز بحو١٩٥٢- ١٩٢٦دبلوماسیة الصداقة في عھد الملك عبد العزیز آل سعود ( - ١٣

 م .٢٠٠٩، سبتمبر ٢٥العدد  ، شمسالشرق األوسط بجامعة عین 
جیة اإلیطالیة في  منطقة جنوب البحر األحمر وآثرھا على العالقات السعودیة السیاسة الخار - ١٤

، ٢٦العدد  ،شمس م) ، مجلة مركز بحوث الشرق األوسط بجامعة عین١٩٤٢ - ١٩٢٥( اإلیطالیة
 .م٢٠١٠مارس 

 م.٢٠١٠ھـ/ ١٤٣١دراسات في تاریخ المملكة العربیة السعودیة المعاصر، مكتبة اآلداب ، القاھرة، - ١٥
شمر الجربا العراقیة وصالتھم بالدولة في القرن التاسع عشر المیالدي ، مؤتمر البدو في  عشائر - ١٦

الوطن العربي عبر العصور، عقدتھ الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة باالشتراك مع المجلس 
 م.٢٠١٠أبریل  ٨- ٦في الفترة  األعلى للثقافة ،

، مؤتمرالسلطة في الوطن العربي عبر م١٩٢٥ر السلطة البریطانیة في العراق إبان تأسیس دستو - ١٧
العصور، عقدتھ الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة باالشتراك مع المجلس األعلى للثقافة 

 م .٢٠١١أبریل  ٢٦/٢٨،
)، مجلة الجمعیة ١٨٤٨- ١٨١٣الحكم المصري في جزیرة طاشوز في عھد محمد علي باشا ( - ١٨

 م.٢٠١١عام  ٤٧المصریة للدراسات التا ریخیة، العدد 
م ،مؤتمر المرأة العربیة عبر العصور، عقده اتحاد ١٩٥٩- ١٨٩٦المرأة العراقیة والتغیراإلجتماعي  - ١٩

 .١٩م ، حصاد ٢٠١١دیسمبر  ٨- ٧المؤرخین العرب بالقاھرة. ، في الفترة من 
- ١٨٧٦(ظاھرة تعاطي الخمور في مدیریة الدقھلیة في أواخر القرن التاسع عشر المیالدي ،  - ٢٠

 م.٢٠١٤م) مجلة  مصر الحدیثة بمركز تاریخ مصر المعاصر ، القاھرة ، ١٩٠٠
العرب في التاریخ الحدیث والمعاصر " بحوث ودراسات وثائقیة  " ،مكتبة اآلداب ، القاھرة،  - ٢١

 م.٢٠١٣
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م) ، ١٨٤٨- ١٨٠٥الرحالة و المستشرقون الروس و رؤیتھم لمصر إبان فترة حكم محمد علي باشا ( - ٢٢
لنھضة و التحدیات الخارجیة في العالم العربي عبر العصور، عقدتھ الجمعیة المصریة مؤتمر ا

 م .٢٠١٤ابریل  ٢٩- ٢٨للدراسات التاریخیة في الفترة من 
عبد العزیز سلیمان نوار ومنھجھ في الكتابة التاریخیة ، بحث ألقى في مؤتمر المؤرخون العرب  - ٢٣

صریة عقدتھ الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة في والدراسات التاریخیة منذ إنشاء الجامعة الم
 م .٢٠١٥أبریل - ٢٩- ٢٨الفترة من 

االفتتاح األول لقناة السویس  وأثره على االقتصاد المصري الذي أقامة مركز تاریخ مصر المعاصر  - ٢٤
 م . ٢٠١٥یونیو  ١١- ١٠بدار الكتب والوثائق القومیة في الفترة من  

ر بحث ألقي في ندوة  المائدة المستدیرة ( قناة السویس العبور الجدید)  قناة السویس الماضي والحاض - ٢٥
  م . ٢٠١٥أغسطس ٤الذي أقامھا المركز القومي للترجمة بمدینة االسماعیلیة في 

م إلى إنقطاع إرسال  ٦٢٤أوقاف الحج والحرمین الشریفین في مصر "من الفتح اإلسالمي لمصر  - ٢٦
 م .٢٠١٦ھـ /١٤٣٨دارة الملك عبد العزیز بالریاض م " للنشر في موسوعة  ١٩٦٢األوقاف 

 م .٢٠١٦الرؤیة السعودیة للعدوان الثالثي على مصر ، مركز تاریخ مصر المعاصر ، القاھرة ،  - ٢٧
م)  مؤتمر ١٨٩٦- ١٨٧٢أزمة الحكم واإلدارة في العراق في آواخر القرن التاسع عشر المیالدى ( - ٢٨

 م . ٢٠١٦سمبر دی ٢٩- ٢٨اتحاد المؤرخین العرب ، بالقاھرة 
مؤتمر الجمعیة المصریة للدراسات ، منھج علي باشا مبارك في كتابھ الخطط التوفیقیة الجدیدة  - ٢٩

 م .  ٢٠١٧مایو  ٤،  ٢التاریخیة 
  
  

  :  تألیف كـتب جامعیة  :  ج
 م.١٩٩٨دراسات في تاریخ مصر الحدیث ،مطابع أوالد عطا،  القاھرة ،  .١
 م.١٩٩٨مطابع أوالد عطا، القاھرة،  دراسات في تاریخ مصر المعاصر، .٢
 م١٩٩٩الدلیل العلمي لقسم التاریخ كلیة التربیة  جامعة عین شمس ، القاھرة  .٣
 م .٢٠٠٢التاریخ األمریكي الحدیث ، مكتبة الرشد ، الریاض ،  .٤
وثائق ونصوص أساسیة من التاریخ السعودي المعاصر " دراسة في العالقات التعاھدیة  في عھد الملك عبد   .٥

 م .٢٠٠٤ ھـ /١٤٢٥،عزیز " ، مكتبة اآلداب ، القاھرةال
 م .٢٠٠٩المجمل في تاریخ الدولة العثمانیة ، مكتبة اآلداب ، القاھرة ،  .٦
 م .٢٠٠٩ھـ/ ١٤٣٠العرب في التاریخ الحدیث ، مكتبة اآلداب ، القاھرة ، .٧
 م .٢٠١٠مكتبة اآلداب ، القاھرة ،  معالم تاریخ العرب المعاصر، .٨
 م . ٢٠١٠دراسات في تاریخ المملكة العربیة السعودیة المعاصر، مكتبة االداب ، القاھرة ،  .٩

 م .٢٠١١التاریخ األمریكي الحدیث والمعاصر ، مكتبة اآلداب ، القاھرة ،  .١٠
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ھـ / ١٤٣٥العرب في التاریخ الحدیث و المعاصر " بحوث و دراسات وثائقیة" ، مكتبة االداب ، القاھرة ،   .١١
 م . ٢٠١٣

- ١٩٢٠(. السیاسة األمریكیة إزاء العراق من أعقاب الحرب العالمیة األولى إلى حركة رشید عالي الكیالني ١٢
  م . ٢٠١٦ ،  م) ، مكتبة اآلداب ، القاھرة١٩٤١

  
  

  : االشتراك في أعمال علمیة :د
  
  والشام )  على مصر فرنسیةـلااالشتراك في مشروع وثائق تاریخ العرب الحدیث ( وثائق تاریخ الحملة :  أ   

  ھذه الوثائق في  ثالث كتب  ضمن فریق البحث  بإشراف الدكتور عبد العزیز سلیمان نوار وتقع           
  والمستقبلیات بكلیة اآلداب جامعة عین شمس  ت اإلنسانیة  اـمنشورة ضمن إصدارات مركز الدراس           

  :وبیاناتھا كما یلي         
     .وثائق مراد بك والحكم الذاتي لجنوب صعید مصر تحت المظلة الفرنسیةمجموعة  ـ  ١   
وأسیوط والقاھرة  ناـیر وقـیات مكاري عن : سیرة الحملة اإلنجلیزیة المنطلقة من الھند إلى القصــ یوم ٢   

   واإلسكندریة .  
  ام .ـصر والشـمیة على ـملة الفرنسـقیة والحـفریل أ نیة في شما ـ الوالیات العثما٣       

اإلشتراك في إعداد " مجلد مصر في الموسوعة األفریقیة " الصادرة عن ھیئة الیونسكو بالقاھرة الصادر  - ١:  ب
  باللغتین االنجلیزیة و العربیة .

  
  التالیة : الكتب و الندواتتقدیم  جـ :

حسین السید مركز تاریخ مصر م "، للباحث د. ١٩٥٨"موقف لبنان من قیام الجمھوریة العربیة المتحدة  - ١  
  المعاصر ، دار الكتب والوثائق القومیة .

تراث عبد الوھاب عزام ، مركز تاریخ مصر المعاصر ،للدكتور أحمد الشرقاوى دار الكتب والوثائق  - ٢
  القومیة .

ائق للدكتور أحمد الشرقاوى دار الكتب والوث رحالت عبد الوھاب عزام ، مركز تاریخ مصر المعاصر ، - ٣ 
  القومیة .

  م . ٢٠١٧ندوة العالم العربي بعد مرور مائة عام من سایكس بیكو ، دار الكتب و الوثائق القومیة ،  - ٤
موضوعیة الكتابة التاریخیة عن األبطال و النخب و الجماھیر دراسات مھداه إلى عبد الخالق الشین ،  - ٥

  م. ٢٠١٧القاھرة ،  العامة لدار الكتب و الوثائق القومیة ،المصریة الھیئة 
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ًا   الندوات التى شارك فیھا :و :المـؤتمـراتثامن
  أوالً : بالداخل :   

في الموسم الثقافي للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة   بعنوان محمد كامل حسین أول إلقاء محاضرة  ـ ١
  مقررالجلسة ا.د. عادل غنیم.   م٢٣/٤/٢٠٠٠رئیس لجامعة عین شمس ، في 

مؤتمر العالقات المصریة األذربیجانیة ، الذي عقده مركز بحوث الشرق األوسط ، بجامعة عین شمس،   - ٢
  م. ٢٠٠٩أكتوبر  ١٥بتاریخ 

  م. ٢٠١٠فبرایر  ٢٥ندوة مؤرخي مصر في القرن العشرین بالمجلس األعلى للثقافة  - ٣
  م. ٢٠١٠مارس  ٢٥االغتیاالت السیاسیة بالمجلس األعلى للثقافة  - ٤
شارك في مؤتمر البدو في الوطن العربي عبر العصور ،التي عقدتھا الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة  - ٥

  م. ٢٠١٠أبریل  ٨ - ٦باالشتراك مع المجلس األعلى للثقافة، في الفترة 
  م. ٢٠١٠أبریل  ٢٢ندوة كازاخستان بمركز الشرق األوسط جامعة عین شمس  - ٦
  م .٢٠١٠مایو  ١٧وتحقیق االستقرار في الشرق األوسط ، في حضر مؤتمر مصر وتركیا  - ٧ 

  م) .٢٠١٠حضر احتفاالت جامعة عین شمس بعیدھا الستین ( - ٨
  م.٢٠١٠دیسمبر ١نوفمبر إلى  ٣٠حضر ندوة المؤرخین العرب بالقاھرة ( القدس عبر عصور التاریخ ) من  - ٩

تھا الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة باالشتراك م، التي عقد٢٠١١ینایر  ٢٥ندوة دور الشباب في ثورة   - ١٠
  م. ٢٠١١مارس  ٣١مع المجلس األعلى للثقافة بتاریخ 

ینایر وقضیة انتقال السلطة، التي عقدتھا الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بالمجلس  ٢٥ندوة ثورة  - ١١
  م.٢٠١١أبریل  ٢٦األعلى للثقافة بتاریخ 

السلطة في الوطن العربي عبر العصور ، التي عقدتھا الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة شارك في ندوة  - ١٢
  م.٢٠١١أبریل  ٢٨- ٢٦باالشتراك مع المجلس األعلى للثقافة في الفترة 

ندوة مستقبل المعلم العربي في عالم متغیر، التي عقدتھا كلیة التربیة بجامعة عین شمس بدار الضیافة  - ١٣
  م. ٢٠١١یونیو  ٢- ١الفترة من  بالجامعة في

شارك في ندوة المرأة في الوطن العربي عبر العصور ،التي عقدھا اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة ، في  - ١٤
  م .٢٠١١دیسمبر    ٨ - ٧الفترة من 

مؤتمر تاریخ الوطن العربي عبر العصور " التاریخ الحربي عبر عصور التاریخ " ، التي عقدھا اتحاد  - ١٥
  م .٢٠١٢دیسمبر  ١٣- ١٢المؤرخین العرب بالقاھرة ، في الفترة من 

حضر ندوة الدین و السیاسة في الوطن العربي عبر العصور ، التي عقدتھا الجمعیة المصریة للدراسات  - ١٦
  م . ٢٠١٣أبریل  ٢٤- ٢٢التاریخیة باالشتراك مع المجلس األعلى للثقافة في الفترة من 

العربي عبر العصور ( العرب و اكتشاف اآلخر ) ، التي عقدھا اتحاد المؤرخین العرب مؤتمر تاریخ الوطن  - ١٧
  م . ٢٠١٣نوفمبر  ٧- ٦بالقاھرة، في الفترة من 
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شارك في المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة و موضوعھ ( النھضة       - ١٨
  م . ٢٠١٤أبریل  ٢٩- ٢٨العصور ) في الفترة من والتحدیات الخارجیة في العالم العربي عبر 

) للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة و موضوعھ        ١٥شارك في المؤتمر السنوي الخامس عشر ( - ١٩
  م ٢٠١٥أبریل  ٢٩- ٢٨(المؤرخون العرب و الدراسات التاریخیة منذ إنشاء الجامعة المصریة ) في الفترة من 

ة عام على مذابح األتراك لألرمن الذي أقامھا مركز بحوث و دراسات الشرق األوسط حضور ندوة مرور مائ - ٢٠
  م . ٢٠١٥/  ٤/  ٧بجامعة عین شمس في 

حضور المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ مصر في العصر المسیحي الذي أقامتھ كلیة اآلداب بجامعة عین شمس  - ٢١
  م . ٢٠١٥مایو  ٧ – ٥في الفترة من 

 ١٣یونیو الذي اقامھ المجلس األعلى للثقافة في الفترة من    ٣٠ینایر /  ٢٥مصر بین ثورتي حضور مؤتمر  - ٢٢
  م .  ٢٠١٥مایو  ١٤ –

شارك في الندوة التي عقدتھا الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بعنوان  المؤرخون العرب والدراسات  - ٢٣
ببحث عنوانھ ( عبد العزیز  م.٢٠١٥أبریل - ٢٩- ٢٨التاریخیة منذ إنشاء الجامعة المصریة في الفترة من 

  سلیمان نوار ومنھجھ في الكتابة التاریخیة ) .  
م ) ، بكلیة التربیة بجامعة عین شمس بتاریخ أكتوبر ١٩٧٣عاًما على حرب أكتوبر  ٤٢مقرًرا لندوة ( - ٢٤

  م ٢٠١٥
م اللغة العربیة بتربیة عین شمس بتاریخ مقرًرا لندوة (العالقة بین التاریخ واألدب العربي باإلشتراك مع قس - ٢٥

  م .٢٠١٥نوفمبر 
شارك في ندوة قناة السویس في العالقات الدولیة التي أقامھا مركز تاریخ مصر المعاصر بدار الكتب  - ٢٦

م . ببحث بعنوان ( االفتتاح األول لقناة السویس  وأثره ٢٠١٥یونیو  ١١- ١٠والوثائق القومیة في الفترة من  
  تصاد المصري ) .على االق

حضور ندوة عن رؤیة كلیة التربیة جامعة عین شمس في تطویر كلیات التربیة في مصر بمركز التمیز في  - ٢٧
  م .٢٠١٥یولیھ  ٢٦

شارك في  المائدة المستدیرة ( قناة السویس العبور الجدید ) التي أقامھا المركز القومي للترجمة في مدینة  - ٢٨
  م . ببحث عنوانھ ( قناة السویس الماضي والحاضر ) . ٢٠١٥أغسطس  ٤االسماعیلیة في 

حضر ندوة سیناء التاریخ والمستقبل التي عقدھا مركز تاریخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومیة في  - ٢٩
  م وأدار الجلسة األولى . ١٨/٨/٢٠١٥

لبیولوجي في كلیة التربیة جامعة عین مقرر ندوة " مصر المكان واإلنسان "باالشتراك مع قسمي الجغرافیا وا - ٣٠
  م ٢٠١٦مارس  ٦شمس بتاریخ 

مقرًرا لندوة عن  " محمد علي مؤسس مصر الحدیثة " قسم التاریخ بكلیة التربیة جامعة عین شمس في من  - ٣١
  م . ٢٠١٦مارس ١٢
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ناقش كتاب السویس   م .٢٠١٦حضور الندوة التي أقامتھا دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة في مارس  -  ٣٢
  مدینة التاریخ .

بیكو" بمركز تاریخ مصر المعاصر بدار الكتب  –ندوة " العالم العربي بعد مائة عام من سایكس  مقرر – ٣٣
  م .١٩/٥/٢٠١٦والوثائق القومیة في 

مایو  ٢٥شارك في ملتقى العالقات المصریة الروسیة عبر العصور الذي عقد بالمجلس االعلى للثقافة في  – ٣٤
  . " الرحالة و المستشرقون الروس و رؤیتھم لمصر إبان فترة حكم محمد علي " ببحث عنوانھ  م ٢٠١٦

ر جلسة بعنوان " أسالیب المشاركة في مؤتمر كلیة التربیة بجامعة عین شمس " نحو أداء أفضل " ومقر - ٣٥
ٌإلمتحانیة " بتاریخ    م . ١/٨/٢٠١٦تقویم المقررات ومواصفات الورقة ا

الندوة التي اقامتھا سفارة السوید بالقاھرة بالتعاون مع وحدة االتصال و التعاون الدولي بكلیة شارك في  - ٣٦
  م. ٢٠١٦نوفمبر  ٢١التربیة جامعة عین شمس عن العالقات المصریة السویدیة في 

م (ستون عاًما على حرب السویس ) بمركز تاریخ مصر ١٩٥٦اإلشتراك ببحث في ندوة انتصار مصر عام  - ٣٧ 
  م . ٢٠١٦دیسمبر  ٢٢المعاصر بدار الوثائق القومیة بتاریخ 

المشاركة ببحث في مؤتمر " نظم الحكم واإلدارة عبر عصور التاریخ " الذى أقامھ اتحاد المؤرخین العرب   - ٣٨
  م .٢٠١٦دیسمبر  ٢٩- ٢٨لقاھرة في الفترة من با

المجلس االعلى للثقافة في الفترة ب یة عبر العصور الذي عقد حضر الملتقى الدولي للعالقات المصریة الصین - ٣٩
  م . ٢٠١٧مارس  ١٦- ١٥من 

عنوانھ التدوین و النقد التاریخي حتى وشارك في المؤتمر السنوي للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة  - ٤٠
" و ذلك نھایة القرن التاسع عشر ، ببحث عنوانھ " منھج علي باشا مبارك في كتابھ الخطط التوفیقیة الجدیدة 

    م . ٢٠١٧مایو  ٤- ٣في الفترة من 
المجلس األعلى حضر ملتقى العالقات الثقافیة المصریة الفرنسیة دروس الماضي و افاق المستقبل الذي عقد ب - ٤١

  م . ٢٠١٧مایو  ٢٢- ٢١للثقافة في الفترة من 
  

  ثانیاً بالخارج : 
ببریدة ، بمناسبة اختیار الریاض في الندوة الثقافیة التي أقامتھا كلیة التربیة للبنات األقسام األدبیة ارك ش - ١

یاض وذلك عاصمة للثقافة العربیة ، بمحاضرة عنوانھا : التطور  التاریخي والحضاري لمدینة الر
  م .٢٠٠٠أكتوبر  ٢ھـ الموافق ١٦/٨/١٤٢١في

السعودي بعنوان" منجزات  شارك في الندوة العلمیة التي أقامتھا كلیة التربیة للبنات بمناسبة الیوم الوطني - ٢
 م .٢٠٠٥سبتمبر ٢٣ھـ الموافق ١٤٢٦شعبان  ٢١الملك عبد العزیز آل سعود  " وذلك في 

أقامتھ وزارة الثقافة و اإلعالم السعودیة باالشتراك  مع دارة الملك عبد العزیز شارك في المؤتمر العلمي الذي  - ٣
ً على إنشاء صحیفة أم القرى ، في الفترة من  ھـ الموافق ١٤٢٦ذو القعدة  ١٢- ١١بمناسبة مرور ثمانین عاما
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ً للتاریخ السعودي " دراسـ م ،٢٠٠٥دیسمبر ١٤، ١٣ ة في ببحث بـعنوان  " صـحیفة أم القرى مصدرا
 الخـارجیة في  عھد الملك عبد العزیز ". العالقات

مارس   ٢٧التاسع ) في  ءشارك في المؤتمر العلمي الذي أقامتھ الجمعیة التاریخیة السعودیة في األحساء ( اللقا - ٤
 م.١٩١٣- ١٨٧١م ببحث بعنوان : الوجود العثماني في اإلحساء وعالقتھ بالقوى   المجاورة ٢٠٠٦

الیوم الوطني للمملكة في  بمناسبة لعلمیة التي أقامتھا كلیة التربیة للبنات بجامعة القصیمشارك في الندوة ا - ٥
  ، ببحث بعنوان : الملك عبد العزیز آل سعود وإعالن توحید المملكة. ٢٠٠٧من سبتمبر٢٣

ادي عشر) العلمي الح ءشارك في المؤتمر العلمي الذي أقامتھ الجمعیة التاریخیة السعودیة في القصیم ( اللقا - ٦
ھـ الموافق  ١٤٢٩جمادي األولى  / ١٧ - ١٤من  بعنوان " تاریخ وحضارة  القصیم عبر العصور" في الفترة

 م .٢٠٠٨مایو  /٢٢- ١٩
 شارك في مھرجان الجنادریة بالمملكة العربیة السعودیة ببحث عن " العالقات المصریة السعودیة في عھد - ٧

 د المصري الممثل لوزارة الثقافة . م  ، ضمن الوف٢٠١٧الملك سعود " في فبرایر 
 
  : اإلشراف على الرسائل العلمیة: تاسًعا

  
طورات ـالتبعنوان (  :سامي محمد سعید األسطل /  يالفلسطین اإلشراف على رسالة الماجستیر للطالب ـ١ 

التسجیل ، تاریخ أ.د. محمد عبد الرؤوف سلیم   تراك معــباالش) م١٩٦٧- ١٩٤٨اع غزة من ـالسیاسیة في قط
  . م١٩٩٨

: بعنوان  ( العالقات المصریة الیمنیة محمود محمد سید عمر / اإلشراف على رسالة الماجستیر للباحث  - ٢ 
  . م٢٠١١یونیو ١٣م) .تاریخ التسجیل ١٩٦٧ - ١٩٥٢

 للمعیدة / دعاء سید حسین محمد : بعنوان ( األسواق في القاھرة في العصراإلشراف على رسالة الماجستیر  - ٣ 
  . م٢٠١١/ ٦/٤م) تاریخ التسجیل ١٧٩٨ - ١٥١٧العثماني 

اإلشراف على رسالة الماجستیر للمعید / محمد عبد الباسط محمد العناني : بعنوان  ( سیاسیة الوالیات المتحدة  - ٤
  م .٢٠١٢مایو  ١٤م ) تاریخ التسجیل ١٩٦٤- ١٩٥٢األمریكیة تجاه بولیفیا 

حثة / سحر عبد الفتاح إبراھیم ، بآداب كفر الشیخ وعنوانھا ( العالقات اإلشراف على رسالة الماجستیر للبا - ٥
  م . ٢٢/٤/٢٠١٢م) ، تاریخ التسجیل ١٩٩٠- ١٩٦٣المصریة العراقیة 

        / محمد عبد الباسط محمد العناني المدرس المساعد : بعنوان      اإلشراف على رسالة الدكتوراه للباحث - ٨
 . م٢٠١٥م) تاریخ التسجیل مارس ١٩٥٤- ١٩٤٤( سیاسیة الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه جواتیماال 

الدكتوراة للباحثة / دعاء سید حسین محمد المدرس المساعد : بعنوان ( السجون في اإلشراف على رسالة  - ٩
 م .٢٠١٥م) تاریخ التسجیل مارس ١٧٩٨- ١٥١٧ھـ / ١٢١٣- ٩٢٣مصر إبان العصر العثماني 
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اإلشراف على رسالة الماجستیر للباحثة مروة محمد عبد الفتاح عبد السید ، و عنوانھا :                             - ١٠
تاریخ ، باالشتراك مع ا.م.د نعمة حسن البكر م ) ، ١٩٥٥ – ١٩٤٣( السیاسة األمریكیة تجاه األرجنتین 

 م. ٢٠١٥التسجیل مایو 
اجستیر للباحثة دینا محمد علي محمود ، و عنوانھا : ( السیاسة األمریكیة تجاه اإلشراف على رسالة الم - ١١

  م . ٢٠١٥تاریخ التسجیل مایو ، باالشتراك مع ا.م.د نبیل الطوخي م ) ،  ١٩٥٨- ١٩٤٣فنزویال 
اداب جامعة أسوان وعنوانھا ( العالقات كلیة اإلشراف على رسالة الماجستیر للباحث حسین محمد حسن ب - ١٢

  .م ٢٠١٦م ) ، باإلشتراك مع د. عرفھ محمود مصطفى ، أكتوبر ١٩٦٧- ١٩٥٢لمصریة الیمنیة ا
   على رسالة الماجستیر للباحث / أسامة محمود محمد یسن بكلیة اآلداب جامعة أسوان و عنوانھا اإلشراف   - ١٣

، د. عرفة یري القنت" أسوان في النصف الثاني من القرن العشرین" ، باالشتراك مع أ.د. شكري حسین علي 
  م . ٢٠١٦محمود مصطفى، أكتوبر 

شیماء عبد المنعم عبد الغني محمود و عنوانھا : " السیاسة  / اإلشراف على رسالة الماجستیر للباحثة - ١٤
  م .  ٢٠١٧م باالشتراك مع أ.م.د محمد رفعت مایو  ١٩٩٣ – ١٩٧٨األمریكیة تجاه القضیة الفلسطینیة 

  
  : مناقشة الرسائل العلمیة : عاشًرا

توة ـالف(:  وعنوانھا لمرشود ،ا شتراك في مناقشة رسالة الماجستیر للطالبة السعودیة / منیرة سلیمانإلا - ١ 
ھـ ٢٧/١١/١٤٢١وذلك في )،م١٧٩٨- ١٥١٧ھـ /١٢١٣- ٩٢٣ انیة من ـعثمـصر الـوائف الحرف في مـوط

للبنات  د. سمیرة فھمي، وذلك في كلیة التربیة أ . د. یوسف الثقفي ، ، باالشتراك معم ٢٠٠٠/ ٢٩/١٢الموافق 
  .ببریدة

للمعیدة / عفاف كمال حسان معوض، وعنوانھا (فلسطین خالل الحرب شتراك في مناقشة رسالة الماجستیر إلا - ٢ 
، أ.م. د.  م ،باالشتراك مع أ.د. عادل حسن غنیم٢٠١١/ ٣/ ٢١وذلك في م) ١٩٤٥- ١٩٣٩العالمیة الثانیة 

  محمد رفعت عبد العزیز، و ذلك في كلیة التربیة بجامعة عین شمس. 
للباحث السوري/ سمیر عبد الكریم العبد هللا ، وعنوانھا ( والیة حلب من شتراك في مناقشة رسالة الماجستیرإلا - ٣

م) ، باالشتراك مع أ.د ١٥٧٤- ١٥١٦ھـ / ٩٨٢- ٩٢٣كم السلطان سلیم الثاني ( الفتح العثماني حتى نھایة ح
  م بكلیة اآلداب بجامعة عین شمس . ١٠/٩/٢٠١٢حمدنا هللا مصطفى ، أ.م. د. خلف المیري وذلك في 

میة اإلشتراك في مناقشة رسالة الماجستیر للباحث الفلسطیني سلیم جمعة عطایا ، وعنوانھا نشأة الحركة اإلسال - ٤
م) باالشتراك مع أ.د. عبد المنعم إبراھیم الجمیعي ٢٠٠٢- ١٩٧٢م و تطورھا ( ١٩٤٨في فلسطین المحتلة عام 

  م ،بكلیة التربیة بجامعة عین شمس. ١٠/١/٢٠١٣، د. محمد رفعت عبد العزیز، و ذلك في 
      ي الشمري ،        اإلشتراك في مناقشة رسالة الماجستیر للباحث السعودي یوسف بن عبد الرحمن السرا - ٥

      و عنوانھا : " تطور الجوائز في المملكة العربیة السعودیة " باالشتراك مع أ.د. رأفت غنیمي الشیخ ،   
م، بكلیة ٣١/١٠/٢٠١٣أ.د. محمد عبد الحمید الحناوي و أ.م.د. محمد رفعت عبد العزیز ، و ذلك في یوم 

  التربیة بجامعة عین شمس .
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في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة اللیبیة / تھاني إدریس عبد هللا محمد و عنوانھا : " قبیلة الجوازي اإلشتراك  - ٦
م ) " باالشتراك مع أ.د. حمدنا هللا مصطفى ، أ.د. ماھر عطیة شعبان    و ذلك في ١٩١١ - ١٨١٧في لیبیا ( 

  م ، بكلیة اآلداب بجامعة عین شمس . ١٥/٤/٢٠١٥یوم 
ي مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث السوري سمیر عبد الكریم العبد هللا وعنوانھا ( األوضاع اإلشتراك ف - ٧

م وذلك بكلیة اآلداب جامعة عین ١٩٠٨/١٩١٨السیاسیة في بالد الشام في ظل حكومات االتحاد والترقي 
ادة محمود م. باالشتراك مع أ.د حمد نا هللا مصطفى حسن مشرفا وأ.د حم١٤/٥/٢٠١٥شمس وذلك في یوم 

  اسماعیل مناقًشا .
اإلشتراك في مناقشة رسالة الماجستیر للباحث الكویتي أحمد محمد حسین محمد وعنوانھا ( تاریخ المعارضة  - ٨

م ) وذلك بكلیة اآلداب جامعة ١٩٩٠- ١٩٦١السیاسیة في الكویت منذ االستقالل وحتى الغزو العراقي (
ا  وأ. د ماھر عطیة شعبان م باالشت ٢٠١٥/  ٩/  ١٦الزقازیق في یوم   ً راك مع أ.د رأفت غنیمي الشیخ مشرف

  مناقًشا .    
اإلشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث عمر فوزي الدمیري  وعنوانھا ( المملكة العربیة السعودیة  - ٩

 ٩/  ٢٠وذلك بكلیة اآلداب جامعة عین شمس وذلك في یوم    ) .١٩٥٣- ١٩٣٢والقضیة الفلسطینیة (
ًا وأ. د إلھام ذھني مناقًشا. ٢٠١٥/   م. باالشتراك مع أ.د عادل حسن غنیم مشرف

اإلشتراك في مناقشة رسالة ماجستیر للباحث یحیى عبد النعیم محمد عبد الرحیم وعنوانھا (حفر ترعة  - ١٠
ط وذلك وذلك بكلیة اآلداب جامعة أسیو اإلبراھمیة في عھد الخدیوي اسماعیل وآثارھا على صعید مصر ) .

م. تحت إشراف أ.د محمد عاطف عبد المقصود و أ.د محمد عبد ٢٠١٥/ ١١/  ٢٦في یوم   الخمیس  الموافق  
  الحمید الحناوي  باإلشتراك مع أ. د نبیل عبد الحمید . 

اإلشتراك في مناقشة رسالة ماجستیر للباحث أحمد فائق حامد مبارك   وعنوانھا (االعالقات السیاسیة بین  - ١١
وذلك بكلیة اآلداب جامعة عین شمس وذلك  م) .١٩٩١- ١٩٨٠ویت والوالیات المتحدة األمریكیة في الفترة الك

م. تحت إشراف أ.د أحمد زكریا الشلق  و أ.د حمد نا هللا مصطفى ٢٠١٥/ ١٢/  ٧في یوم   الثالثاء  الموافق  
  حسن   باإلشتراك مع أ. د حمادة إسماعیل  . 

رسالة دكتوراه للباحث ممدوح الرفاعي شحاتھ وعنوانھا ( قضیة تسلیح ألمانیا الغربیة  اإلشتراك في مناقشة - ١٢
م . تحت إشراف أ.د ٢٠١٦ /١٣/٤) وذلك بكلیة األداب جامعة المنصورة وذلك یوم السبت ١٩٦١- ١٩٤٥(

ا وأ.د رأفت الشیخ مناقًشا .  ً   علي شلبي مشرف
اللیبي محمد مصباح امعمر المزروعي  وعنوانھا : " األوضاع  اإلشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث - ١٣

م) وذلك  بكلیة اآلداب جامعة عین شمس في ١٩٥١- ١٩٤٣االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة إلقلیم برقة (
  م إشراف أ.د حمدنا هللا مصطفى ومناقشة أ.م.د سلیمان حسین . ٣١/٧/٢٠١٦

للباحث محمود رجب عبد المعز الخویسكى  وعنوانھا : " سیاسة اإلشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه  - ١٤
م) " وذلك  بكلیة اآلداب جامعة المنیا في ١٩٧٨- ١٩٦٤الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه بنما (

  م إشراف أ.د محمد خیرى طلعت ومناقشة أ.د رجب على عبد المولى  . ١٢/١٠/٢٠١٦
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باحث أیمن أحمد عبد الفتاح عبد السالم وعنوانھا "العالقات اإلشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه لل - ١٥
 ٢٠م" وذلك بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة جامعة األزھر في ١٩٣٦- ١٨٦٩البریطانیة اإلثیوبیة في الفترة 

م ، إشراف أ.د سعد بدیر الحلوانى، د. محمود محمد زاید ، واشتراك في المناقشة أ.د فاروق ١١/٢٠١٦/
  جاویش . 

اإلشتراك في مناقشة الماجستیر للباحثة  شیماء حمزة خطاب  وموضوعھا " المغرب والصراع العربي  - ١٦
م" بمعھد الدراسات اإلفریقیة بجامعة القاھرة . إشراف أ.د السید فلیفل وأ.د أحمد ١٩٧٩- ١٩٦١اإلسرائیلي من 

  م . ٥/١/٢٠١٧اریخ ن  واشترك في المناقشة أ.د عبد هللا عبد الرازق بتیعبد الدایم محمد حس
اإلشتراك في مناقشة الماجستیر للباحثة فاطمة إسماعیل عاشور عزام   موضوعھا "دور مصر في المقاطعة  - ١٧

م ٢/٢٠١٧/ ١٩م" بكلیة اآلداب  جامعة عین شمس في  ١٩٥٦- ١٩٤٩االقتصادیة إلسرائیل في الفترة من 
  راك في المناقشة أ. م. د  نعمھ حسن البكر .واشت تحت إشراف أ.د عادل غنیم ، أ. د حمدنا هللا مصطفى

االشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة زینب عیسى عبد الرحمن عیسى و عنوانھا " سیاسة الوالیات  - ١٨
م ، تحت  ٢٠١٧/ ٣/  ١٨م " بكلیة اآلداب جامعة دمنھور في  ١٩٧٢ – ١٩٤٩المتحدة االمریكیة تجاه تایوان 

  وس و أ.د محمد رفعت اإلمام و االشتراك في المناقشة أ.د نھى عزمي . إشراف أ.د عاصم محر
رسالة الماجستیر للباحث عبد الرحیم حامد أحمد محمود و عنوانھا " دور األزھر في االشتراك في مناقشة  - ١٩

م ، ٢٠١٧ل م " و ذلك بكلیة السیاحة و الفنادق بجامعة المنیا في أبری ١٩٦١- ١٩٣٠الحیاة الثقافیة و السیاسیة 
  أ.د رجب عبد المولى .   اشتراك في المناقشةإشراف أ.د نبیل الطوخي  ، و 

االشتراك في مناقشة رسالة الماجستیر للباحث محمد السید طھ شلبي و عنوانھا " السودان في البرلمان  - ٢٠
د.  م " بكلیة اآلداب جامعة المنصورة ، تحت إشراف أ.د إبراھیم عبد المجید و ١٩٥٦ – ١٩٢٢البریطاني 

  . م ٢٠١٧و ذلك في مایو االشتراك في المناقشة أ.د خلف المیري ب محمد الدوداني
  عشر: تحكیم أبحاث علمیة :  حادى

تحكیم بحث بعنوان ( التصویر الفوتوغرافي في الدولة العثمانیة و أشھر أساتذتھ) لمركز بحوث الشرق األوسط  - ١
  م . ٢٠٠٩بجامعة عین شمس، اكتوبر 

تحكیم بحث بعنوان ( دور الدولة بعد ثورة الخامس و العشرین من ینایر في تحقیق األمن ) للجمعیة المصریة  - ٢
  م .٢٠١٣فبرایر للدراسات التاریخیة ، 

تحكیم بحث بعنوان ( اإلدارة في اسواق القاھرة في العصر العثماني ) لمركز تاریخ مصر المعاصر ،   مارس  - ٣
  م .٢٠١٤

تحكیم بحث بعنوان ( الخلیج العربي البینیون النخبویون و الكتابة التاریخیة الجدیدة : دراسة في التخطیط  - ٤
  م . ١١/٣/٢٠١٤لدراسات التاریخیة في االستراتیجي ) للجمعیة المصریة ل

م، للجمعیة المصریة ١٩٥٢تحكیم بحث بعنوان ( موقف الوالیات المتحدة األمریكیة إزاء ثورة بولیفیا عام  - ٥
  م. ٢٠١٤للدراسات التاریخیة، یونیو 
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یة ، مارس م ، للجمعیة المصریة للدراسات التاریخ٢٠٠٥- ١٩٨٠تحكیم بحث العالقات السعودیة الموریتانیة  - ٦
٢٠١٥ .  

م ) و ذلك للنشر في الھیئة ١٩٧٤ – ١٩٥٤فحص كتاب بعنوان : ( الصناعات الثقیلة محور التنمیة في مصر  - ٧
  م . ٢٠١٥المصریة العامة للكتاب اإلدارة المركزیة للمشروعات الثقافیة و النشر في ابریل 

  عمل دراسة وتقدیم لكتاب ( تراث الدكتور عبد الوھاب عزام ) للنشر في مركز تاریخ مصر المعاصر.  - ٨
م) ١٩٣١- ١٩٢٢فحص وتحكیم بحث علمي بعنوان ( الحركة التجاریة اللیبیة في مدینة السلوم المصریة ( - ٩

  م . ٢٠١٥لمجلة مصر الحدیثة بمركز تاریخ مصر المعاصر .في  یونیو 
م وذلك ١٩٩١- ١٩٩٠وتحكیم بحث علمي بعنوان ( موقف دولة فلسطین من الغزو العراقي للكویت فحص  - ١٠

  م . ٢٠١٥القسم التربوي في أغسطس  –لمجلة كلیة التربیة 
ھـ / ١٢١٧- ٩٤٨(   مراحل العالقات العثمانیة الفرنسیة عنوان البحث :  - فحص وتحكیم بحث علمي  - ١١

  م.٢٠١٥أغسطس في لقصیم (العلوم العربیة واإلنسانیة) وذلك لمجلة جامعة ا م)١٨٠٢- ١٥٣٥

و ذلك للنشر في الھیئة المصریة العامة للكتاب فحص وتحكیم كتاب بعنوان ( دمیاط في التاریخ الحدیث )  -  ١٢
  .م ٢٠١٥اإلدارة المركزیة للمشروعات الثقافیة و النشر في نوفمبر 

  م . ٢٠١٦كتابة تقریر عن كتاب یومیات مواطن في ثورة یونیو لمركز تاریخ مصر المعاصر فبرایر  - ١٣

  ھا :م وعناوین٢٣/٢/٢٠١٦بغداد بتاریخ  تحكیم أبحاث ترقیة لدرجة أستاذ لجامعة  - ١٤ 
  أ. الخالف بین توماس جفرسون والكسندر ھاملتون وأثره في تطویر الوالیات المتحدة .   
  م.١٩٠٣- ١٨٩٨الموقف البریطاني من الخالف األمریكي الكندي على حدود أالسكا ب.   
  م.١٨٤٥- ١٨٣٦سیاسة بریطانیا تجاه مسألة تكساس  - ج   
  م .١٩٠١- ١٨٩٨د. الموقف البریطاني من التوسع األمریكي في الكاریبي    
  م. ١٦٨٥- ١٦٧٢ھـ. الخالف على والیة العھد وأثره في ظھور الحزاب في انجلترا   

- ١٣٣٧مریكیة في الشرق األوسط (النزاع بین مصالح البترول البریطانیة واأل"تحكیم بحث بعنوان  - ١٥ 
  م . ٢٨/٢/٢٠١٦لجامعة القصیم بتاریخ  "  م)١٩٣٩- ١٩١٩ھـ / ١٣٥٧

لمركز تاریخ مصر  " والرحالة الروس في سیناء خالل القرن التاسع عشر الحجاج"تحكیم بحث بعنوان :  - ١٦ 
  م . ٤/٢٠١٦المعاصر بدار الكتب والوثائق القومیة . بتاریخ    /

  مراجعة كتاب " المشھد التاریخي" تألیف جون غادت وترجمة أ.د شكري مجاھد .  - ١٧
م )  في مجلة مصر الحدیثة التي ١٩١٩من ثورة (موقف جریدة اللواء الطرابلسي بعنوان  تحكیم بحث للنشر - ١٨

  .م٢٠١٦یصدرھا مركز تاریخ مصر المعاصر بدار الوثائق القومیة في یونیو 
" أثر الموانئ األفریقیة في تسھیل أمور الحج إلى الحجاز في القرنیین السادس والسابع تحكیم بحث بعنوان - ١٩

جامعة القصیم بتاریخ بمجلة  وزیلع أنموذًجا " للنشر  الھجریین الثاني والثالث عشر المیالدیین . عیذاب
  م .٩/٩/٢٠١٦

للنشر في مجلة مصر  ) م) ١٨٠١- ١٧٩٨رؤیة المصریین للإلحتالل الفرنسي لمصر (بعنوان  تحكیم بحث  -  ٢٠ 
  .م ٢٠١٦ /١٧/٩الحدیثة التي یصدرھا مركز تاریخ مصر المعاصر بدار الوثائق القومیة في 
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كتوراه للباحثة مي السید السید محمد مرسي بآداب دمنھور و عنوانھا " المساجد العثمانیة في تحكیم رسالة د - ٢١
  م . ٢٠١٦تونس دراسة أثریة مقارنة مع مثیالتھا في القاھرة، دیسمبر 

تحكیم بحث لحولیة كلیة اآلداب  جامعة عین شمس بعنوان " تدابیر متصرفیة لواء العمارة في السیطرة على  - ٢٢
شباط /  ١٥ –كانون الثاني / ینایر  ٢٨في برقیاتھا  مرضى الطاعون والتیفوس في قضاء علي الغربي تشاران

  م . ٢٠١٦دیسمبر  ٢٧ بتاریخ م "١٩٤٥فبرایر 
- ١٨٣٦تحكیم بحث  لحولیة كلیة اآلداب  جامعة عین شمس بعنوان " سیاسة بریطانیا تجاه مسألة تكساس  - ٢٣

  .م ٢٠١٦دیسمبر  ٢٧ بتاریخم " ١٨٤٥
  . م ٢٠١٧في ینایر م ) ١٩٥٨- ١٩٤٩تحكیم بحث آلداب سوھاج بعنوان " سیاسة تركیا الخارجیة تجاه لیبیا (  - ٢٤
تحكیم ابحاث المسابقة الثقافیة التي اقامتھا وزارة التعلیم العالي لطلبة الجامعات و المعاھد الفنیة للعام الجامعي  - ٢٥

  .م ٢٠١٧، مایو ) بحث ٢٨ا (،  و عددھ م ٢٠١٧/  ٢٠١٦
م للنشر في مجلة مصر الحدیثة بمركز تاریخ  ١٩٥٦ – ١٩٤٧تحكیم بحث " مصر و أزمة المجاعة في لیبیا  - ٢٦

  م .٢٠١٧مایو  ،مصر المعاصر 
 ٢٠١٧تحكیم بحث للنشر في مجلة المؤرخ العربي الصادرة عن اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة لعام  – ٢٧

- ١٩١٤تشارون االنجلیز في الوزارات المصریة و دورھم في الحیاة السیاسیة في عھد السلطنة بعنوان " المس
١٩٢٢  " ً   م ٢٠١٧، مایو م مستشاروزیر الداخلیة نموذجا

  
  السیمنارات :ثانى عشر: 

 لنصفا في العراق في  أزمة الحكم( ر كلیة اآلداب بجامعة عین شمس ، وعنوانھاإلقاء محاضرة في سمنا ـ١
  م .٢/١/١٩٩٢، وذلك في الثاني من القرن التاسع عشر)

-  ١٩٢٠إزاء العراق  اآلداب بجامعة عین شمس، وعنوانھا (السیاسة األمریكیة سمنار كلیة إلقاء محاضرة في ـ٢
  م  .٣١/٣/١٩٩٤م) ، وذلك یوم ١٩٤١

ار كلیة اآلداب بجامعة عین شمس ،وعنوانھا (العراق وأمریكا والبترول في عشرینات سمن إلقاء محاضرة فيـ ٣
  م. ٤/١١/١٩٩٩القرن العشرین) ، وذلك في 

إللقاء محاضرة بعنوان محمد كامل حسین أول رئیس لجامعة عین شمس ، وذلك في إطار االحتفال بالیوبیل  - ٤
  م . ١٣/٤/٢٠٠٠الذھبي لجامعة عین شمس وذلك 

ار كلیة التربیة بجامعة عین شمس ، وعنوانھا ( حرب أكتوبر والمفاجأة االستراتیجیة)  سمن قاء محاضرة فيإل - ٥
  م٢٠١٠أكتوبر  ١٨في 

 ٢٠أكتوبر التعلیمیة ( بعنوان المستقبل أفضل بعیون الثورة ) في ٦ینایر بإدارة  ٢٥إلقاء محاضرة عن ثورة  - ٦
  م . ٢٠١١أبریل 

م ، سمنار كلیة التربیة بجامعة عین شمس ٢٠١١ینایر  ٢٥تأمالت في الحركة السیاسیة في مصر إبان ثورة 7-
 م. ٢٠١٣نوفمبر  ٢٤بتاریخ 

، معیة المصریة للدراسات التاریخیةقناة السویس وأثرھا على االقتصاد المصري ، سمینار التاریخ الحدیث بالج 8-
  م . ٢٠١٦ینایر 
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م " عن الرحالة في مصر والشام في ٥/١١/٢٠١٦لى إلفتتاح سیمنار التاریخ العثمانى في أدار الجلسة األو - ٩
  .العصر العثماني " 

القاء بحث بعنوان دور الرحالة المستشرقون االوربیون في توثیق التراث السعودي إبان القرن التاسع عشر  - ١٠
  م .٢٠١٧مایو  ٦ات التاریخیة في المیالدي ، سیمنار التاریخ العثماني بالجمعیة المصریة للدراس

 – ١٨٠٥إلقاء بحث في سیمنار اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة بعنوان " الروس في بالط محمد علي باشا  - ١١
  م .  ٢٠١٧مایو  ١٨م " و ذلك في  ١٨٤٨

  
  عشر :النــشاط الصـــحفي :  ثالث

  أ : الصحف السعودیة 
ددنشر مقال بعنوان ( سر الشعار وعناصر الق .١ عودیة، الع ة الس ة العربی ة القصیم بالمملك ي  ٦وة )، بمجلة جامع ف

  م .٢٠٠٧ھـ الموافق   أكتوبر  ١٤٢٨شوال   
دد  .٢ ة القصیم، الع ة جامع اریخ ) مجل ي الت ؤثرة ف ع األول ١٠نشر مقال بعنوان(عوامل م ق ١٤٢٩، ربی ـ المواف ھ

  م .٢٠٠٨   لأبری
اریخ نفسھ )، مجل .٣ د الت وان (أیعی دد نشر مقال بعن یم، الع ة القص اني  ١١ة جامع ع الث ایو ١٤٢٩ربی ق م ـ المواف ھ

 م. ٢٠٠٨
در  .٤ ة . المص ة وأكادیمی االت علمی یم، مق ة القص دة ) ، جامع اریخ وفوائ ة الت وان ( أھمی ال بعن ر مق نش

www.quj.org.sa. 
  

                                                                                : الصحف المصریة   ب
ورة  - ١ وان (ث ال بعن ر مق دد  ٢٥نش ادي، الع ار المع دة أخب ریة) جری ة المص ایر والجامع ، ٣٩٠ین

  م.٢١/٤/٢٠١١بتاریخ
ورة  - ٢ وان ث ال بعن ر مق ایر(  ٢٥نش ي  ١٠٠ین ة ف ادي ، ال١٠٠نتیج ار المع دة أخب وم ) جری دد ی اریخ  ٣٩١ع ، بت

 م.٢١/٥/٢٠١١
دد - ٣ ادي، الع ار المع دة أخب لحة) جری وات المس ى للق س األعل دیر للمجل ة إعزازوتق وان (تحی ال بعن ر مق ، ٣٩٢نش

 م.٢٤/٦/٢٠١١بتاریخ 
ورة  - ٤ وان ( ث ال بعن ر مق دد  ٢٥نش ادي، الع ار المع دة أخب ة) جری حف األمریكی ي الص ایر ف اریخ ٣٩٤ین ، بت

 م. ١/٨/٢٠١١
  م.  ١٥/١١/٢٠١١، بتاریخ ٤٥٦٣٤عنوان ( خواطر في الدستور) جریدة األھرام، العدد ـ  مقال ب٥
  م .٢٠١٢بتاریخ فبرایر  ٤٠١مقال بعنوان ( أشجع رجل في مصر) جریدة أخبار المعادي العدد  - ٦
  م .٢٠١٢بتاریخ مارس  ٤٠٢مقال بعنوان ( مصر بین ثورتین ) جریدة أخبار المعادي ، العدد  - ٧
  م . ٢٠١٢مارس  ١٦بتاریخ  ٤٠٣جریدة أخبار المعادي ، العدد  بعنوان  ( دستوركم یاأسیادنا ، ـ  مقال٨
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  م . ٢٠١٢بتاریخ أبریل  ٤٠٥مقال بعنوان ( مصر ھبة المصریین ) جریدة أخبارالمعادي ، العدد  -  ٩
جریدة أخبار المعادي ،  ـ مقال بعنوان ( من ذاكرة التاریخ : الشعب المصري یثور على استبداد حكامھ )  ١٠

  م .٢٠١٢في مایو   ٤٠٦العدد 
  م . ٢٠١٢، بتاریخ یونیو  ٤٠٧مقال بعنوان ( مصر أم الدنیا ) جریدة أخبار المعادي ،العدد  - ١١
  م .٢٠١٢یونیو  ١٦، بتاریخ ٤٠٨ـ مقال بعنوان ( مصر المحروسة )   جریدة أخبار المعادي ، العدد  ١٢
  م .٢٠١٢یولیو  ١٥بتاریخ  ٤٠٩نتعلم من التاریخ ) جریدة أخبار المعادي ، العدد مقال بعنوان ( لعلنا  - ١٣
  م . ٢٠١٢مقال بعنوان ( روح أكتوبر) جریدة أخبار المعادي ، العدد ، أكتوبر  - ١٤
  م .٢٠١٢مقال بعنوان ( سیناء التاریخ والمستقبل ) جریدة أخبار المعادي ، نوفمبر  - ١٥
    ع السیاسیة األخیرة في مصر ، ادار الحوار الصحفي عیسى سدود المطعني ، حوار صحفي حول األوضا - ١٦

  م ، و الجریدة االلكترونیة " بلدنا الیوم " .   ٧/٩/٢٠١٥و نشر في " جریدة الشارع " في 
م بمناسبة الذكرى السنویة لتامیم قناة السویس ٢٠١٦یولیو  ٢٥حوار صحفي مع جریدة السفیر اللبنانیة یوم  - ١٧

  مع الصحفي أ. مصطفى بسیوني .
  م . ٢٠١٦ینایر  ١مقال بعنوان " دور األقباط والدولة المصریة " منشور بجریدة الوطن ، یوم األحد  - ١٨
حوار صحفي لجریدة البوابة نیوز عن تطویر دار الكتب و الوثائق القومیة ، أعد الحوار الصحفي محمد  - ١٩

  م . ٢٠١٧ابریل  ١٩، حافظ 
  أ. حسن عصام ، أعد الحوار حوار صحفي لجریدة البوابة نیوز عن العالقات المصریة االلمانیة  - ٢٠

  
  المجالت المصریة :  -ج 

النخبة السیاسیة والدیمقراطیة المغیبة في بعنوان ( م ٢٠١٢ مقال منشور بمجلة الھالل ، عدد شھر یولیو - ١
  الدساتیر المصریة ) .

  م بعنوان ( مصر المحروسة ) .٢٠١٢عدد شھر أغسطس مقال منشور بمجلة الھالل ،  - ٢
 م بعنوان ( سیناء عبقریة المكان وعظمة الزمان).٢٠١٢مقال منشور بمجلة الھالل ، عدد شھر نوفمبر  - ٣
إجراء حوار صحفى مع أ.د وسیم السیسى بعنوان (شاھد على العصر) للنشر بمجلة مصر الحدیثة في عام  - ٤

  م .٢٠١٥
صحفى مع أ.د جابر نصار رئیس جامعة القاھرة  بعنوان (شاھد على العصر) للنشر بمجلة إجراء حوار   - ٥

  م .٢٠١٦مصر الحدیثة في عام 
  

  : و اإلذاعیة التلفزیونیة  رابع عشر : اللقاءات
  
وبر  -١ االت أكت بة إحتف الي بمناس یم الع اة التعل ي قن اب) ف تاذ و كت امج ( أس ي برن ات ف الث حلق اء  ث م . ٢٠١٠إلق

   بیانتھا كالتالي :و
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  م٢٠١٠أكتوبر ٥أ. الحلقة األولى بعنوان ( المفاجأة االستراتیجیة في حرب أكتوبر ) وأذیعت بتاریخ 
  م٢٠١٠اكتوبر ٦الحلقة الثانیة بعنوان ( حرب أكتوبر في محكمة التاریخ)  وأذیعت بتاریخ  - ب 

  م.٢٠١٠أكتوبر ٩) وأذیعت بتاریخ   ج .الحلقة الثالثة بعنوان ( مائة نتیجة لحرب السادس من أكتوبر
دیسمبر ٢٠إلقاء حلقة في برنامج (أستاذ وكتاب ) بعنوان (معالم تاریخ العرب المعاصر)  وسجلت بتاریخ  - ٢   

  م. ٢٠١٠
م في العراق یذاع في برنامج ١٩٤١تسجیل حلقتین عن فیلم وثائقي : رشید عالي الكیالني وثورة عام  - ٣   

  م .٢٠١١، یونیو ONTV(أرشیفھم و تاریخنا) لقناة الجزیرة اإلخباریة باالشتراك مع قناة 
 ٢٨على الھواء یوم األثنین حلقة في برنامج حیاتنا ،على قناة األسرة بعنوان ( رؤساء مصر السابقین ) أذیعت  - ٤

ً . ١١- ١٠م الساعة ٢٠١٢یولیو    صباحا
یولیو ھل  ٢٣یولیو ،على قناة األسرة ، بعنوان ( ثورة ٢٣حلقة في ذكرى مروراحدى و ستون عاًما على ثورة  - ٥

  م . ٢٢/٧/٢٠١٣یرحمھا التاریخ ؟) أذیعت یوم االثنین 
عاني االسامي ،  على قناة النیل الثقافیة على الھواء الحدیث عن ( جزر جنوب شرق آسیا ) في برنامج م - ٦

  م .٢٠١٣یونیو  ٣مباشرة یوم 
ً على حرب أكتوبر ، في  - ٧ الحدیث عن ( نصر أكتوبر من وجھة نظر التاریخ ) بمناسبة مرور أربعین عاما

  م . ٢/١٠/٢٠١٣برنامج حیاتنا ، على  قناة النیل لألسرة على الھواء مباشرة یوم األربعاء  
ً على انتصارات اكتوبر ،على  ١٩٧٣الحدیث عن ( انتصارات حرب أكتوبر  - ٨ م ) بمناسبة مرور أربعین عاما

  م.  ٧/١٠/٢٠١٣قناة النیل الثقافیة في برنامج معاني االسامي یوم االثنین 
 أثناء ندوة السلطة فيم حول موضوع السلطة في العراق ٢٦/٤/٢٠١١لقاء مع إذاعة صوت العرب في   -  ٩

  الوطن العربي عبر العصور. 
     م) على قناة العائلة في برنامج حیاتنا ١٩٥٦الحدیث عن ( اتفاقیة جالء القوات البریطانیة عن مصر عام  - ١٠

ً.  ١١- ١٠م الساعة ٢٠١٤یونیو  ١٨و ذلك في    صباحا
العائلة في برنامج  للثورة في ذلك بقناة ٦٢م ) في احیاء الذكرى ال ١٩٥٢یولیو  ٢٣الحدیث عن ( ثورة  - ١١

ً یوم  ١١- ١٠حیاتنا على الھواء مباشرة الساعة    م .  ٢٣/٧/٢٠١٤صباحا
لقاء تلیفزیوني في برنامج ( صباح المحروسة ) القناة الثالثة القاھرة فقرة عن االستعداد لالمتحانات و ذلك  - ١٢

  م. ٢٠١٥/  ٤/  ١٩یوم 
  قناة العائلة ، فقرة عن عید تحریر سیناء ، و ذلك یوم لقاء تلیفزیوني في برنامج ( شباب ع الھواء )  - ١٣

  م.  ٢٠١٥/ ٤/  ٢٥      
لقاء تلیفزیوني في برنامج حیاتنا في قناة العائلة ( المقھى في تاریخ مصر ) مع االعالمیة دالیا أمین وذلك  – ١٤

  م. ٨/٧/٢٠١٥یوم 
یولیو ) مع  ٢٣م العالي  (  عن  انجازات ثورة لقاء تلیفزیوني في برنامج  حدیث التعلیمیة في قناة التعلی - ١٥

  م . ١٥/٧/٢٠١٥اإلعالمي محمد عیسى . وذلك في 
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لقاء تلیفزیوني في برنامج صباح المحروسة على قناة القاھرة الثالثة عن افتتاح قناة السویس مع االعالمي  - ١٦
  م . ٢/٨/٢٠١٥حازم الشناوي وذلك في 

لقاء تلیفزیوني في برنامج من مصر على قناة التعلیم العالي عن افتتاح قناة السویس الجدیدة مع اإلعالمي  - ١٧
  م . ٦/٨/٢٠١٥محسن العشري وذلك یوم 

،حوار   لقاء تلیفزیوني في برنامج شباب على الھوا فقرة آدم قنوات النیل المتخصصة " قناة العائلة "   - ١٨
  م .٦/٩/٢٠١٥س وذلك في یوم شخصي عن أ.د. أشرف مؤن

  قناة التعلیم العالي . ٤٢فزیوني عن حرب أكتوبر والذكرى یلقاء تل - ١٩
  ینایر والذكرى الخامسة برنامج من مصر على قناة التعلیم العالي . ٢٥لقاء تلیفزیوني عن ثورة  - ٢٠
 ٢٦عیاد الشرطة وذلك یوم ینایر وأ ٢٥حوار إذاعي مع أ. محسن لطفي من إذاعة الدلتا بطنطا عن ثورة  - ٢١

  م . ٢٠١٦ینایر 
  م. ٢/٣/٢٠١٦لقاء في قناة برنامج حیاتنا عن " األمثال الشعبیة واستخدمھا في حیاتنا " یوم األربعاء  - ٢٢
  م . ٢٠١٦مایو  ٣٠مداخلة مع البرنامج الثقافي عن القضیة الفلسطینیة یوم  - ٢٣
  م .٢٠١٦یونیو  ١٤ة التعلیم العالي في لقاء تلفزیوني في برنامج " نقطة تحول " قنا - ٢٤
 ١٥م في یوم ١٩٥٢یولیو  ٢٣لثورة  ٦٤مداخلة مع إذاعة شمال الصعید " برنامج صوت الشعب" في ذكرى  - ٢٥

  م .  ٢٠١٦یولیو 
م ٢٠١٦أغسطس  ٣حوار تلفزیوني في برنامج " یوم جدید " على القناة األولى المصریة یوم األربعاء  -  ٢٦

  . قناة السویس تین عاًما على تأمیم بمناسبة مرور س
م إعداد أ. ٤/٩/٢٠١٦برنامج على شط النیل بالقناة األولى المصریة للحدیث عن تاریخ نھر النیل بتاریخ  - ٢٧

  ھشام ھارون .
م ١٥/٩/٢٠١٦برنامج لیالي بقناة النیل الثقافیة للحدیث عن الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بتاریخ  - ٢٨

  إعداد د. مروة عاطف ، أ. مازن شحاتھ . 
  م . ٩/٢٠١٦/ ٢٠البرنامج الثقافي على القناة األولى األرضیة للحدیث عن أھمیة التاریخ في حیاتنا بتاریخ  ٢٩
م إعداد ھشام ٢٠١٦سبتمبر  ٢٨برنامج على شط النیل بالقناة األولى في ذكرى رحیل جمال عبد الناصر  - ٣٠

  ھارون . 
م المذیع ٥/١٠/٢٠١٦برنامج سطور في حیاتي بتاریخ    FM 91.5البرنامج الثقافي باإلذاعة المصریة  - ٣١

  رامي شفیق .
م  ، ٢٠١٦/ ٥/١٠النتصارات أكتوبر  یوم  ٤٣اسبة الذكرى برنامج ( من مصر ) قناة التعلیم العالي بمن  - ٣٢

  إعداد أ. سماح إبراھیم .
انتصارات السادس من أكتوبر في  - ٣٣ م ، إعداد ٢٠١٦أكتوبر ٦برنامج على شط النیل بالقناة األولى في ذكر

  ھشام ھارون .
  م .٢٠١٦ أكتوبر ٦ أكتوبر بتاریخ ٦ برنامج (من مصر) قناة التعلیم العالي بمناسبة نصر  - ٣٤
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م ، إعداد أ. ھشام ٦/١٠/٢٠١٦برنامج صباح المحروسة على قناة القاھرة بمناسبة انتصارات أكتوبر  بتاریخ  - ٣٥
  أبو رحاب . 

السویدي الذي اقامتھ كلیة  –برنامج صباح المحروسة على قناة القاھرة للحدیث على الیوم الثقافي المصري  - ٣٦
  م ، إعداد أ/ إیمان طلعت. ٢٠١٦اكتوبر التربیة بجامعة عین شمس في 

م . ١٠/١٠/٢٠١٦لحرب أكتوبر بتاریخ  ٤٣برنامج التاریخ في المیزان بالبرنامج الثقافي بمناسبة الذكرى  - ٣٧
  المذیع رامى شفیق والھندسة اإلذاعیة أ. سامح صالح . 

مذیع أ. ضیاء رشوان بتاریخ برنامج " منابر وسیوف " على قناة الغد للحدیث عن السیارة الجیب ، ال - ٣٨
  م .١٨/١١/٢٠١٦

یكیة ، ربرنامج التاریخ في المیزان بالبرنامج الثقافي باإلذاعة المصریة للحدیث عن الوالیات المتحدة األم  - ٣٩
  م ، المذیع رامي شفیق . ٢٨/١١/٢٠١٦بتاریخ 

القرن التاسع عشر المیالدى " یوم  حوار تلفزیونى لقناة الناس للحدیث عن " أزمة الحكم واإلدارة في أواخر - ٤٠
  م .٢٨/١٢/٢٠١٦األربعاء 

  م . ٢٠١٧ابریل  ٣في  ٩٠.٩٠لقناة   ،  و لكن "البرلمان " في برنامج  لقاء اذاعي - ٤١
  

  عشر: الجمعیات واالتحادات العلمیة المشارك فیھا :    خامس
  م.١٩٩٧حاد المؤرخین العرب (بالقاھرة ) ـ عضو ات ١     
  .  م١٩٩٧عضو اتحاد المؤرخین العرب (ببغداد )ـ  ٢     
  . م ١٩٨٤ـ عضو الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة (القاھرة )  ٣     

    م . ١٩٩٧(القاھرة)لیونسكواـ عضو ھیئة تحریر الموسوعة اإلفریقیة (مجلد مصر) بھیئة  ٤     
  م . ١٩٩٧ـ عضو الجمعیة الجغرافیة المصریة  ٥     
  م.. ١٩٨٤عضو سیمنار التاریخ الحدیث بآداب عین شمس ـ  ٦     
  م . ٢٠٠٧ھـ /١٤٢٨عضو الجمعیة التاریخیة السعودیة  -  ٧     
  م .٢٠١٥عضو مجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة  -  ٨     
  م  .٢٠١٥عضو اللجنة العلمیة بمركز تاریخ مصر المعاصر -  ٩     
لة مصر الحدیثة بدار الكتب و الوثائق القومیة ، مركز تاریخ مصر المعاصر نائب رئیس تحریر مج - ١٠ 

  م.٢٠١٥
  مستشار ھیئة تحریر مركز مجلة صالح الدین للدراسات التاریخیة والحضاریة جامعة تكریت العراق - ١١

  م.٢٠١٥           
  م  . ٢٠١٦عضو ھیئة تحریر مجلة التراث العلمي الصادرة من مركز إحیاء التراث بجامعة بغداد  - ١٢     

  .م ٢٨/١٢/٢٠١٦عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخین العرب في  - ١٣
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  سادس عشر : نشاطات إداریة وتربویة :
  على مستوى الكلیة : - أ

 عضو لجنة اختبارات الطلبة الجدد . - 
 عضو مجلس كلیة التربیة .  - 
 رئیس قسم التاریخ .  - 
 عضو اللجنة العلیا لالمتحانات . - 
 عضو اللجنة العلیا إلعداد الجداول الدراسیة .  - 
  اقام معرض مصر عبر العصور .   - 
رئیس لجنة دراسة الخطط الدراسیة بكلیة العلوم واآلداب ( القسم األدبي ) بجامعة القصیم في الفترة من  - 

  .ھـ ١٣/٧/١٤٣٠ھـ  إلى ١٤٢٩ ٢٦/١٢
بقسم التاریخ بكلیة التربیة بجامعة  Credit Hours Systemقام بعمل الئحة نظام الساعات المعتمدة  - 

 م .٢٠١٠/٢٠١١عین شمس و ذلك في عام 
 م ٢٠١١/ ٢٠١٠األشراف التربوي على طالب التربیة العملیة ( اللیسانس شعبة المواد االجتماعیة )  - 
 م ). ٢٠١٥م إلى االن (٢٠١٠منسق وحدة الجودة بكلیة التربیة ممثال  لقسم التاریخ  - 
 عضو لجنة وضع معایر الكتاب الجامعي على مستوى كلیة التربیة . - 
 منسق اختیار لجان المراقبین في امتحانات كلیة التربیة .   - 
م)،              ٢٠١٣/  ٢٠١٢م ) ، ( ٢٠١٢/  ٢٠١١رئیس كنترول الفرقة الثالثة تعلیم أساسي بالكلیة  أعوام ( - 

  م).٢٠١٤/٢٠١٥م ) ، ( ٢٠١٤/ ٢٠١٣( 
  م ) ٢٠١٤/ ٢٠١٣م) ، (٢٠١٢/٢٠١٣م ) ، ( ٢٠١٢/  ٢٠١١رئیس لجان المراقبة بالكلیة      ( - 
 م) حتى اآلن.٢٠١٤/٢٠١٥(          - 
 بطال ) .أقام ندوة بمناسبة احتفاالت أكتوبر بعنوان ( أسرار حرب أكتوبر یرویھا األ  - 

  
  عضویة لجان كلیة التربیة : - ب

 .التاریخم ممثالً لقسم ١٩٩٨/١٩٩٩عضو لجنة العالقات الثقافیة للعام الجامعي  - ١
 التاریخ. م ممثالً لقسم١٩٩٩/٢٠٠٠عضو لجنة شئون التعلیم والطالب للعام الجامعي  - ٢
 . م٢٠١٥- ٢٠٠٩م،١٩٩٩إلى١٩٩٥عاماالشتراك في أعمال االمتحانات والكنترول بالكلیة من  - ٣
 . م )٢٠١٣ – ٢٠١٢م. ( ٢٠١٠- ٢٠٠٩عضو لجنة شئون الطالب والتعلیم  - ٤
 م .٢٠١٤/٢٠١٥عضو مجلس الكلیة  - ٥
 م .٢٠١٥/٢٠١٦عضو اللجنة العلیا لألمتحانات  - ٦
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 . م٢٠١٥/٢٠١٧عضو اللجنة العلیا لجدول الكلیة  - ٧
 م .٢٠١٦/٢٠١٧أمین مجلس الكلیة  - ٨
      

  على مستوى القسم :   - ج
 رئیس مجلس قسم التاریخ . - 
 م ). ٢٠١٥أغسطس  - ١٩٩٨عضو مجلس قسم التاریخ ( - 
ً لقسم التاریخ  من (أمین مجلس قسم التاریخ  -   .م ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٩ممثال
 .م) ٢٠١٤ - ٢٠٠٩(منسق وحدة الجودة  - 
 م) .٢٠١١ – ٢٠٠٩م)، ( ٢٠٠٠ - ١٩٩٨(عضو لجنة شئون الطالب  - 
 .م )٢٠١٧- ٢٠١٦، (م) ٢٠١٦ - ٢٠١٥م ) ، (٢٠٠٠ - ١٩٩٩(قات الثقافیة عضو لجنة العال - 
 .م) ٢٠١٧- ٢٠١٦، (م ) ٢٠١٦ - ٢٠١٥عضو لجنة الدراسات العلیا ( - 
 قام بإعداد نظام الساعات المعتمدة لمرحلتي اللیسانس و الدراسات العلیا .  - 
 قام بإعداد توصیف مقرر تاریخ مصر الحدیث و المعاصر ( متطلب جامعة عین شمس ) .  - 
 . التربیة كلیةمؤسس و مقرر سمینار قسم التاریخ ب - 
 م .٢٠١٦معرض لقسم التاریخ بعنوان ( مصر عبر العصور ) أول أقام  - 
 ٢٢، و تكریم خریجي القسم الدفعة ( م ٢٠١٦ - ٢٠١٥عام اقام المؤتمر السنوي العلمي لقسم التاریخ   - 

 م .  ٢٠١٦تاریخ ) لعام 
ألقى محاضرة بسمینار قسم التاریخ بعنوان ( اإلفتتاح األول لقناة السویس وأثاره على االقتصاد  - 

 المصري ) 
 .م  ٢٠١٧أقام حفل لتكریم المتمیزین من أعضاء قسم التاریخ  - 
 .  نوان مصر تاریخ و حضارةبع م٢٠١٧اقام معرض لقسم التاریخ للعام الثاني  - 
م ، و تكریم خریجي القسم الدفعة (  ٢٠١٧ – ٢٠١٦اقام المؤتمر السنوي العلمي لقسم التاریخ  عام  - 

 م.  ٢٠١٧تاریخ)  لعام  ٢٣
  

  :  ةسابع عشر : الـدورات الـتدریـبــیـ
  
  تنمیة قدرات الھیئة المعاونة: دورات  - أ

    
ا ل  ـ١         اح أعم از بنج ياجت اعدین الت ین المس ین والمدرس داد المدرس ة إلع دورة التربوی ین  ال ة ع دت بجامع عق

  م. ٢٦/٩/١٩٩٤م إلى  ٩/٩/١٩٩٤شمس في الفترة من 
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ة  -٢         ة اإلنجلیزی ي اللغ ل ف اح دورة تویف از بنج ة    TOEFL INST I T U T IONAL   -  اجت األمریكی
  . األمد ایست ھیئة من   AMID   EASTم. ٢٤/١٠/١٩٩٥بتاریخ 

امعي  -٣ یم الج ویر التعل ا مركز تط ي أقامھ ات رؤساء األقسام ، الت ام دورة تطویر كفای حصل على شھادة إتم
  م. ٢٠١٥/  ٣/  ٢٥م إلى ٢٠١٥/  ٣/  ٢٤بجامعة عین شمس ، خالل الفترة من 

  
  
  

  : تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات  دورات  -ب 
  م .٢٠٠٧یولیو  ٩- ٧تصمیم المقرر في الفترة من دورة    -   ١      
  م .٢٠٠٧یولیو  ١٢- ١٠دورة االتجاھات الحدیثة في التدریس في الفترة من   - ٢      
  م .٢٠٠٧أكتوبر  ١١- ٩دورة النشر العلمي في الفترة من   - ٣      
  م. ٢٠٠٧أكتوبر  ١٨- ١٦دورة في مھارات االتصال في أنماط التعلیم المختلفة في الفترة من  -  ٤      
  م  ٢٠٠٨یولیو  ٣١- ٢٩نظم االمتحانات وتقویم الطالب في الفترة من  - ٥   
  م .٢٠٠٨أغسطس ٤- ٢معاییر الجودة في العملیة التدریسیة  - ٦  
  م. ٢٠١٠یونیو  ٢١- ١٩العرض الفعال من  - ٧  

  م. ٢٠١٠یولیو ١- یونیو  ٢٩تنظیم المؤتمرات العلمیة  - ٨
  م .٢٠١٠یولیو ١٢- ١٠المعتمدة الساعات  - ٩
  م .٢٠١١یولیو ١١- ٩إدارة الوقت واإلجتماعات    - ١٠
  م . ٢٠١١سبتمبر   ١٢- ١٠الجوانب المالیة والقانونیة  - ١١
  م .  ٢٠١٤یونیو  ١٩- ١٨أخالقیات البحث العلمي  - ١٢

  
      ورش العمل التي حضرھا وشارك فیھا:  - ج

 م. ٢٠١٠ینایر  ١١األصولیة الدینیة األمریكیة  بمركز الشرق األوسط جامعة عین شمس  .١
 م. ٢٠١٠فبرایر  ٢إیران الیوم بمركز الشرق األوسط جامعة عین شمس  .٢
 م ٢٠١٠ابریل  ١٢الطبقة الوسطى في مصر بمركز الشرق األوسط جامعة عین شمس  .٣
 م . ٢٠١٥معة عین شمس دیسمبر تطویر معلم المرحلة االبتدائیة بكلیة التربیة جا .٤

  
  اإلنتدابات : واإلعـــــــــارات ثامن عشر: 

  
  اإلعارات : - أ  

كلیة التربیة للبنات األقسام األدبیة ة عودیـالسـملكة العربیة ر إلى جامعة القصیم بالمیعأ - 
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 . م)٣١/٨/٢٠٠٩إلى م ١٧/٩/٢٠٠٠ في الفترة من    ( ببریدة
 

  اإلنتدابات :  - ب
للتدریس في كلیة األقسام العلمیة ببریدة جامعة القصیم لتدریس مقرر "حاضر العالم  انتداب - ١

  م) .٢٠٠٩- ٢٠٠٠اإلسالمى " خالل فترة اإلعارة (
انتدب للتدریس بكلیة المعلمات ببریدة جامعة القصیم لتدریس مقرر "تاریخ العرب الحدیث  - ٢

  والمعاصر"   خالل فترة اإلعارة .
انتدب للتدریس بكلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمس لتدریس مقرر "تاریخ العالم الحدیث  – ٣

  .م)٢٠١٦/٢٠١٧م) ، (٢٠١٥/٢٠١٦م) ، (٢٠١٤/٢٠١٥، (م)  ٢٠١٤/ ٢٠١٣( والمعاصر"
انتدب للتدریس بكلیة اآلداب بجامعة عین شمس بالتعلیم المفتوح للتدریس "منھج البحث التاریخي  - ٤

  م. ٢٠١٥/٢٠١٦"
  

  وشھادات التقدیر :   تاسع عشر :  الـجـــــوائـــــز   
  الدروع : - أ  

درع شكر وتقدیر من كلیة واآلداب ببریدة جامعة القصیم لمجھوده الكبیر في العملیة التعلیمیة  - ١
 .ومشاركتھ في الندوات والمؤتمرات 

جزاء لما قام بھ من جھد مخلص درع شكر وتقدیر من كلیة العلوم واآلداب في بریدة القسام الدبیة . - ٢
 وعلم نافع .

م من جامعة القصیم عن بحث (یوسف یاسین ودوره في ٢٠٠٧ھـ /١٤٢٨جائزة البحث المتمیز للعام  - ٣
 السیاسة السعودیة في عھد الملك عبد العزیز آل سعود ) .

درع شكر وتقدیر للمجھودات الطیبة التى أسھمت في نجاح وتطویر العملیة التعلیمیة من قسم التاریخ  - ٤
 بكلیة العلوم واآلداب ببریدة جامعة القصیم . 

 م . ٢٠١٦تاریخ لعام  ٢٢درع تكریم من طالب قسم التاریخ دفعة  - ٥
 

  شھادات التقدیر : - ب
   

في التاریخ الحدیث في  التاریخیة ألحسن رسالة ماجستیرحاصل على جائزة الجمعیة المصریة للدراسات  - ١
 م.١٩٩٣/١٩٩٤جامعة عین شمس عام 

ة للمساھمة في عودیـالسـملكة العربیة بالمشھادة تقدیر من كلیة التربیة لألقسام األدبیة جامعة القصیم ببریدة  - ٢
 م .٢٠٠٧ھـ /١٤٢٨انجاح فاعلیات الیوم الوطني السعودي 



  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسیرة الذاتیة والعلمیة أ.د أشرف مؤنس   27  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحوث الشرق األوسط جامعة عین الشمس للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي شھادة تقدیر من مركز  - ٣
 م .٢٠٠٩/٢٠١٠أقامھا المركز 

شھادة تقدیر من مركز بحوث الشرق األوسط جامعة عین الشمس للمشاركة في الموسم الثقافي للمركز  - ٤
 م . ٢٠١١/ ٢٠١٠

راء مكتبة الدراسات العلیا بمجموعة من شھادة تقدیر من كلیة التربیة جامعة عین شمس لمساھمتھ في إث - ٥
 مؤلفاتھ العلمیة.  

 م .٢٠١٣/٢٠١٤شھادة شكر وتقدیر من وحدة الجودة بكلیة التربیة جامعة عین شمس .  - ٦
 شھادة شكر وتقدیر من دار الكتب والوثائق القومیة للمشاركة في ندوة  ( السویس مدینة التاریخ )  - ٧
بكلیة التربیة جامعة عین شمس للمشاركة في ندوة " مصر المكان شھادة شكر وتقدیر من قسم الجغرافیا  - ٨

 واإلنسان " . 
شھادة شكروتقدیر من إدارة كلیة التربیة جامعة عین شمس في المؤتمر العلمى السنوى للكلیة نحو أداء  - ٩

 لمجھوده في النشاط الثقافي بالكلیة. م ٢٠١٦لعام أفضل  
  م . ٢٠١٧شھادة شكر و تقدیر من قسم التاریخ بكلیة التربیة لجھوده في التطویر و االرتقاء بالقسم عام  - ١٠

 
  عشرون: الدوریات العلمیة التي نشرت فیھا األبحاث : 

 . مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بالقاھرة 
 . مجلة اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة 
  ودراسات الشرق األوسط بجامعة عین شمس بالقاھرة .مجلة مركز بحوث 
 . مجلة حولیة األداب بجامعة عین شمس 
 . مجلة مركز الدراسات اإلنسانیة والمستقبلیة بجامعة عین شمس 
 . مجلة الجمعیة الجغرافیة بالقاھرة 
 . مجلة دارة الملك عبد العزیز بالریاض 
 اھرة . مجلة مصر الحدیثة بمركز تاریخ مصر المعاصر بالق 

  
  حادى وعشرون : المكتبات والجامعات التي توجد بھا المؤلفات:

 Stanford University of Toronto Libraries 
 . مكتبة الملك فھد الوطنیة بالریاض 
 . مكتبة النجاح بفلسطین 
 . جامعة الملك سعود 
 .مكتبة اآلداب باألبرا بالقاھرة 



  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسیرة الذاتیة والعلمیة أ.د أشرف مؤنس   28  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مكتبات الرشد بالمملكة العربیة السعودیة 
  األخبار. - مكتبات األھرام - دار المعارف بالقاھرة 
 . مكتبة الكونجرس االمریكي 
  روز الیوسف. –الھیئة المصریة العامة للكتاب 
  والعدید من المكتبات بالقاھرة والدول العربیة.         

  
  عشرون : المشروعات البحثیة : اثنان و

  .الدراسات العثمانیة في الجامعات المصریة  حصاد - ١
 الموقف السعودي من الوحدة المصریة السوریة .  - ٢
 البعثات العلمیة في الجامعات المصریة في النصف الثاني من القرن العشرین المیالدي . - ٣
 الوالیات المتحدة األمریكیة من العزلة إلى الھیمنة . - ٤
 عربي ) . –معجم المصطلحات التاریخیة ( انجلیزي  - ٥
 الثورات في أمریكا الالتینیة .  - ٦
   مجلة المؤرخ العربي و حصاد اتحاد المؤرخین العرب. كشاف - ٧

  
  ثالثة وعشرون : العنوان ووسائل االتصال : 

  
/ مصر الجدیدة / روكسي  شارع المقریزي / –قسم التاریخ  –جامعة عین شمس / كلیة التربیة عنوان العمل : 

  .القاھرة
         dr.ashrafmounes@yahoo.com  mail:-eالبرید االلكتروني : 

  ٠٠٢- ٠١١١٤٣٤٨٩٠٠ ل :ــا یـوبـم المــرق
  
  
  
  
  

  .  م٢٠١٧ مایو تحریًرا في
 


