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 السـيرة الذاتية
 

 -أوال : البيانات الشخصيـة والمؤىالت العممية:
 ؛ وشيرتو خمؼ الميرياالسـ بالكامؿ: خمؼ عبد العظيـ سيد عمى -
محؿ الميبلد: محافظة المنيا، جميورية مصر العربية.      02/02/0511تاريخ الميبلد:  -

 متزوج ويعوؿ. :الحالة االجتماعية

الحديث والمعاصر بمرتبة الشرؼ األولى مف كمية البنات  دكتوراه اآلداب في التاريخ -
، وتـ االعتماد بموافقة 0553ديسمبر  02لآلداب والعموـ والتربية؛ جامعة عيف شمس 

  .4/0/0554الجامعة 

ماجستير اآلداب في التاريخ الحديث والمعاصر بتقدير ممتاز مف كمية البنات لآلداب  -
، وتـ اعتماد الجامعة 0550ديسمبر 20نوقشوالعموـ والتربية؛ جامعة عيف شمس 

02/0/0550.                                         
حصؿ عمى ليسانس اآلداب مف قسـ التاريخ؛ كمية اآلداب؛ جامعة المنيا، مايو  -

 بتقدير جيد.0540

 

 ثانيا: التدرج والخبرات الوظيفية:
بكمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف أستاذا متفرغا في التاريخ الحديث والمعاصر  -

 ...0/4/0202 نذشمس اعتبارا م
تـ انتدابو رئيسا لئلدارة المركزية المشرؼ العاـ عمى الُشعب والمجاف بالمجمس األعمى لمثقافة،  -

، ثـ الفترة 04/2/0204إلى  02/4/0204جميورية مصر العربية )وكيؿ وزارة(؛ في الفترة مف 
 .0201أكتوبر  01حتى  0204أكتوبر  02مف 
تـ ترقيتو إلى درجة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بموجب قرار المجنة العممية الدائمة  -

 .03/02/0201لمترقيات في 
جامعة عيف شمس؛ مف  –قائـ برئاسة قسـ التاريخ في كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية  -

 ـ.05/1/0201إلى  00/1/0201
تاذ مساعد )مشارؾ( التاريخ الحديث والمعاصر بقسـ التاريخ، كمية البنات لآلداب والعمـو أس -

 .05/00/0202والتربية جامعة عيف شمس؛ وتـ منحو الدرجة بقرار الجامعة في 
جامعة عيف  –ُعيف مدرسا التاريخ الحديث والمعاصر بكمية البنات لآلداب والعموـ والتربية  -

 .05/4/0554شمس اعتبارا مف 
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بدأ حياتو الوظيفية باحثا في مركز وثائؽ تاريخ مصر المعاصر، بقطاع المراكز العممية،  -
 . 04/02/0554إلى  00/4/0540بالييئة المصرية العامة لمكتاب؛ وزارة الثقافة؛ في الفترة مف

 
 -: اإلعارات واإلنتداباتثالثا : 

أكاديمية ـ؛ 0202انتداب إلى أكاديمية الشرطة المصرية )محاضرا تثقيفيا بكمية الشرطة( عاـ  -
 .... ـ0202/0205)مركز بحوث الشرطة؛ كمية التدريب والتنمية( الشرطة 

جامعة البحريف، مممكة البحريف لمدة ست سنوات مف سبتمبر  -أعير إلى كمية اآلداب  -
 .0224حتى نياية يونية  0220

تـ انتدابو )بجانب عممو( باحثا وكاتبا )غير متفرغ( في مركز تاريخ األىراـ، في جريدة  -
 ، لسفره لئلعارة بجامعة البحريف. 0220حتى عاـ  0552ومؤسسة األىراـ؛ منذ عاـ 

 
  المنشورة:رابعا : من المؤلفات العممية والبحوث 

مصر أفريقيا "الدور والصراع الدولي"؛ مجمة أحواؿ مصرية؛ مركز الدراسات لسياسية؛ األىراـ  ػ
 .0205مارس 

رؤية تاريخية لمدور الوطني لمشرطة المصرية؛ مجمة األمف العاـ "المجمة العربية لعموـ الشرطة"  ػ
 .0205يناير  01تاريخ ب 20لسنة  044العدد 

لمضافة لمتنمية المستدامة؛ المؤتمر الدولي" البحوث التكاممية. طريؽ العمـو اإلنسانية والقيمة اػ 
التنمية"، نشر ضمف المؤتمر؛ عف كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف شمس 

 .0205فبراير  04،03"اسواف 
؛ مؤسسة األىراـ؛ عبلقة الشيخ زايد برؤساء مصر، دراسة ضمف "زايد في قموب المصرييف ػ

 .ـ0204ىرة القا
.. تساؤالت وآماؿ متجددة، )مقاؿ عممي( منشور في مجمة أخبار األدب 0510وثائؽ يوليو  ػ

 .0203يوليو 
، )كتاب( مركز البحوث والدراسات 0200 – 0440ػ مفيوـ اليوية في الدساتير المصرية 

 .ػ0201التاريخية، جامعة القاىرة يناير
لمكتابة التاريخية )كتاب( مركز البحوث والدراسات التاريخية، ػ وثائؽ جامعة الدوؿ العربية مصدرا 

 ـ0204جامعة القاىرة ػ فبراير 
ػ نحو التأريخ لبدايات الجمعيات الثقافية في مصر، نشر في كتاب " الجمعيات الثقافية ػ الواقع 

 .0202والطموحات " الييئة العامة لقصور الثقافة، مصر نوفمبر
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، )دراسة( حولية نشرت بمعيد 0504-0432الكيب إلى القاىرة ػ المشروع البريطاني مف 
 .0202مايو  034جامعة القاىرة، العدد –البحوث والدراسات األفريقية 

ػ انجمترا وذريعة الدفاع عف مصر قبؿ االحتبلؿ في ضوء تقرير بريطاني )بحث(؛ نشر في مجمة 
المراكز العممية، دار الكتب  مصر الحديثة، التي تصدر عف مركز تاريخ مصر المعاصر؛ قطاع

 ؛0200والوثائؽ القومية، القاىرة، العدد الحادي عشر
)بحث( ُألقى في المؤتمر 0200و0421ػ اإلرادة الشعبية والسمطة في مصر بيف التولية والتنحية 

السنوي " السمطة في العالـ العربي عبر العصور"؛ الذي ُعقػد بيف الجمعية المصرية لمدراسات 
 ( تحت الطبع.0200ية والمجمس األعمى لمثقافػة )ابريؿ التاريخ

)بحث( نشر ضمف إصدار خاص  0522 –0501ػ موقؼ حزب االتحاد مف قضية فمسطيف 
 .0204 )موسوعة مصر والقضية الفمسطينية( المجػمس األعمى لمثقػافػة

عف الجمعية  ػ دور القواسـ إبػاف تكػويف الخميػج العربي الحػديث )بحث( نشر ضمف إصدار خاص
   .0202المصرية لمدراسات التاريخية 

 . 0202و 0220ػ محاضرات في تاريخ أوروبا الحديث )كتاب( طبعة خاصة 
( وأثرىما في الحػرب العالمية الثانية )دراسة( نشرت في 0542ػ مؤتمرا الحمفاء )نوفمبر/ ديسمبر

 .ـ 0224سمبر مركػز البحوث والدراسات التاريخية؛ جامعة القاىرة، حولية دي
ػ قراءة في مصادر تاريخ البحريف الحديث )البرتغالية والبريطانية( دراسة نشرت في مجمة مركز 

  .ـ 0223البحوث والدراسات، مممكة البحريف، نوفمبر 
ػ تاريخ البحرية التجارية المصرية؛ مجمد )طبع( الييئة المصرية العامة لمكتاب؛ القاىرة؛ طبعة 

 .ـ 0223نية ، طبعة ثا0550أولى 
ـ )بحث(، نشر فى 0511 – 0541ػ مشروعات جامعة الدوؿ العربية إلنقػاذ أراضي فمسطيف 

  .0224مجمة جامعة الزقازيؽ كمية اآلداب، فرع بنيا، مصر 
 ـ 0552/يناير 0545ػ نحو فيـ عبد الرحمف الرافعي )دراسة(، مجمة القاىرة نوفمبر وديسمبر 

 
(، الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل :تحقيق تراثمنشورة )أعمال مشاركا في خامسا: 

 :أربعة مجمدات. )باحث مشارؾ( وىي كما يمى
 .ـ 0544ػ أوراؽ مصطفى كامؿ: )الخطب( ُنشر الييئة المصرية العامة لمكتاب 
 .0542ػ أوراؽ مصطفى كامؿ: المقاالت ػ المجمد األوؿ، نشر ىيئة الكتاب 

 . 0550الت ػ المجمد الثاني، نشر ىيئة الكتاب ػ أوراؽ مصطفى كامؿ: المقا
 . 0552ػ أوراؽ مصطفى كامؿ: المقاالت ػ المجمد الثالث، نشر ىيئة الكتاب 
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 : سادسا: )رئيس تحرير ومدير تحرير( ومشرفا عمى مشروعات وموسوعات عممية
 رئيس تحرير ومؤسس سمسمة )تاريخ العرب(، وبدأ صدورىا مف الييئة المصرية العامة -

 .0201 – 0204لمكتاب منذ 
أشرؼ عمى موسوعة تاريخ الشرطة المصرية، المجمد األوؿ )مختارات وثائقية(، اصدار  -

 .0202مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، القاىرة 
مجمدا، محررا لبعض المواد في المجمدات مف  22دائرة المعارؼ اإلسبلمية موجز  -

  عشريف.المجمد األوؿ إلى المجمد الثاني وال
، إصدار مركز الشارقة لئلبداع 22إلى  00ثـ مديرا لمتحرير ومسئوؿ األجزاء مف  -

الفكري بدولة اإلمارات العربية، بالتعاوف مع الييئة المصرية العامة لمكتاب بجميورية 
     .0554مصر العربية 

إلى  0542مديػر تحريػر سمسمة )مصر النيضة( بعدما بدأ سكرتير تحرير منذ تأسيسيا  -
، اصدرت عف مركز وثائؽ وتاريخ مصر المعاصر وكاف رئيس تحريرىا د. يوناف 0551

 لبيب رزؽ.
 

 سابعا : ُمراجعا عمميا لممادة التاريخية ألعمال تمفزيونية :ـــ
خراج مجدي أبوعميرة0200ػ المسمسؿ التمفزيونى المصرى )الصفعة(    .ـ، بطولة شريؼ منير وا 

خراج السورى باسؿ ػ المسمسؿ التمفزيونى  المصرى )أدىػـ الشرقاوى(. تأليؼ محمد الغيطى وا 
 ـ.0202الخطيب 

ػ حمقات تمفزيونية إنتاج مؤسسة فيديوراما وتمفزيوف الخميج العربى بعنواف )نجوـ فى سماء 
 ـ.0220/0220الحضارة اإلسبلمية( 

 
 ثامنا: الميام القومية والعممية الدولية:

لثقافي المصري )قرار وزاري( الذي مثؿ مصر ضيؼ شرؼ ميرجاف تـ اختياره ضمف الوفد ا -
 . 0203الثقافة والتراث)الجنادرية( بالمممكة العربية السعودية فبراير

( 0203المقرر العممي لمممتقى الدولي لمعبلقات المصرية الصينية )الدورة األولى مارس  -
 المجمس األعمى لمثقافة.

قافي الرسمي الذي مثؿ مصر ضيؼ شرؼ في مممكة البحريف تـ اختياره مصر ضمف الوفد الث -
 . 0204أبريؿ 
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 : من المجان والجمعيات العممية والثقافية :تاسعا 

 . 0552عضو اتحاد المؤرخيف العرب منذ  -
 ، 0542عضو الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية منذ عاـ  -
ـ، 0555لفترات متعددة، عضو مجمس إدارة الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية  -

 عضو مجمس اإلدارة وأمينا الصندوؽ حتى تاريخو. 0224ومنذ 
تـ انتخابو أمينا عاما لممؤتمر العاـ لمجمعيات الثقافية )األدبية والفنية ومتعددة الثقافات( عمى  -

 ـ(.0204 - 0200مستوى الجميورية، )

 حتى تاريخو. 0224 مقرر سيمنار قسـ التاريخ بكمية البنات جامعة عيف شمس منذ -
 حتى تاريخو. 0202محكـ عممي ألبحاث حولية كمية البنات جامعة عيف شمس -

عضو المجنة االستشارية لمجمة مركز بحوث الشرؽ األوسط والدراسات المستقبمية بجامعة  -
 ـ(. 0203 - 0201عيف شمس )

 . 0202 –0204وعضو المجنة العميا لمشروع القراءة لمجميع )مكتب األسرة( بقرار وزاري  -

 حتى تاريخو.. 0200عضو لجنة التاريخ بالمجمس األعمى لمثقافة منذ  -

 حتى تاريخو.0200المشرؼ عمى وحدة توثيؽ الثورة بالجمعية التاريخية المصرية  -
منذ  عضو لجنة النشاط الثقافي والمؤتمر السنوي لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية -

 حتى تاريخو. 0200

حتى  00/0/0553التاريخيػة العميػا لمتحؼ قيػادة الثورة )مصر( عضو المجنػة  -
04/5/0220 . 

عضو المجنػة العمميػة التػاريخية لممتاحؼ القوميػة )مصر( في الفترة مف  -
وىذه المتاحؼ ىي: متاحؼ )د. طو حسػيف،  04/5/0220حتى  02/4/0551

ؼ أمير سعد زغموؿ )بيت األمة(، متحؼ دنشواى، متحؼ مصطفى كامؿ، متح
 الشعراء أحمد شوقي(.

مستشػار المجنػة الثقػافيػة عمى مستػوى كمية البنػات لآلداب والعمـو والتربية )جامعة  -
 .0224عيف شمس( منذ عػودتو مف اإلعػارة 

عضػو لجنة الرحػبلت العممية ضمف لجػاف الجػودة عمى مستوى كمية البنات )جامعة  -
  .0200حتى  0225عيف شمس( منذ 

جنة األنشطة الطبلبيػة ضمف لجػاف الجػودة عمى مستوى كمية البنات )جامعة عضػو ل -
  .0200حتى  0225عيف شمس( منذ 
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إلى  0224/0225ممثؿ القسـ في لجنة العػبلقات الثقػافية بكميػة البنػات لمدة عاميف  -
 ـ.0203و 0202وعامي  0202/0200

  .0223البحريف(  عضو لجنة البحث العممي عمى مستوى كمية اآلداب )جامعة -
   0224/ 0223منسؽ شعبة التاريخ بقسـ العمـو االجتماعية )جامعة البحريف(  -
/ 0221مقرر لجنة السمنار بقسـ العمـو االجتماعية بكمية اآلداب )جامعة البحريف(  -

0222. 
عضو المجنة المنظمة لؤلنشطة الثقافية في معرض القاىرة الدولي لمكتاب الثقافية  -

 . 0222تى عاـ ح 0543)مصر( 
ُمشػرفا: عمى إصػدار المجػمة العممية التحاد طالبات كميػة البنػات لمعػاـ الجامعي  -

 .بصفتو رائد لجنة النشاط الثقافي والعممي بالكمية 0220/0220
ُمشػرفا: عمى إصػدار النشػرة العمميػة التحاد طالبػات كمية البنػات لمعػاـ الجامعي   -

 نشاط الثقافي والعممي لمكمية.بصفتو رائد ال .0222/0220
 0554/0555رائد النشػاط الثقافي والعممي بكمية البنات )جامعة عيف شمس( منذ  -

  .0220إلى حيف سفره إلى الخارج ُمعػارا 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مف عدة جيات حكومية وأىمية داخؿ  وشيادات التقديرولديو عشرات نال التكريم  عاشرا :

 مصر وخارجيا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 والثقافيـة:رات العمميـة : من األنشطة في المؤتمى عشرإحد
عقدتو الجمعية  الذيالمستقبؿ(  الحاضر؛ الماضي؛. السويس.مؤتمر )قناة ل عمميالمقرر ال -

 ـ00/00/0205و02المصرية لمدراسات التاريخية بالتعاوف مع الصالوف البحري 
يوليو  02يوليو بيف التاريخ والمستقبؿ؛ ندوة ممتقى اليناجر الثقافي؛  02ثورة متحدثا عف  -

0205. 
 ـ.0205( تأليؼ شريؼ عرؼ: القاىرة 0505كتاب الثورة األـ )ثورة  :امراجع -
 ـ.0205يوليو؛ نشر ضمف الكتاب الذىبي روز اليوسؼ؛  02تاريخ شارع مقاؿ:  -
المشاركة في المجنة العممية الخاصة بإعداد الرد العممي المضاد لوضع تمثاؿ دي ليسبس في  -

 .0205الجمعية التاريخية. يوليو مدخؿ قناة السويس؛ 
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متحدثا عف: عبلقة الوطنييف المصرييف بفرنسا بيف الثقافة والسياسة )مصطفى كامؿ نموذجا(  -
 .0203مايو  00في ممتقى العبلقات المصرية الفرنسية، المجمس األعمى لمثقافة 

يصؿ لمكتاب، مديرا ندوة: ذكرى العاشر مف رمضاف والتحديات الراىنة. فعاليات معرض ف -
1/2/0203. 
 .0202متحدثا عف: قانوف جاستا بيف التيويؿ والتيويف، سيمنار قسـ التاريخ بالكمية، نوفمبر  -

ػ متحدثا عف: الثقافة وتأصيؿ اليوية، في المؤتمر العممي السنوي، لكمية البنات جامعة عيف 
 .0202شمس 

مشاركة في )ممتقى القاىرة الدولي األوؿ ػ متحدثا عف: ىؿ يمكننا تبنى مفيوـ الثقافة لمجميع، 
 .05/1/0202لتجديد الخطاب الثقافي( 

مناقشا: كتاب الخطاب الثقافي العربي، تأليؼ د. محمود إسماعيؿ في معرض القاىرة الدولي ػ 
 .0/0/0202لمكتاب 

فترة ػ متحدثا في عشرات المؤتمرات التي عقدتيا مختمؼ المجاف في المجمس األعمى لمثقافة إباف 
 .0204/0201توليو منصبو 

ػػ متحدثا عف: العبلقات التاريخية بيف مصر والبحريف، ضمف الوفد المصري، ضيؼ شرؼ 
 0204أبريؿ  0معرض البحريف الدولي لمكتاب 

 .0204مديرا ندوة: التاريخ واليوية، في ختاـ فعاليات معرض القاىرة الدولي لمكتاب ػ 
معرض في مناقشا كتاب: المواطنة واإلصبلح السياسي فى مصر، تأليؼ د. حناف كماؿ، ػ 

 .02/0/0204القاىرة الدولي لمكتاب 
مناقشا كتاب: مصر والتدخؿ األجنبي فى أفريقيا، تأليؼ د. حمدي عبد الرحمف، معرض القاىرة ػ 

 .0204الدولي لمكتاب 
)مترجـ(، فى معرض القاىرة الدولي لمكتاب  مناقشا كتاب: ىوية مصر بيف العرب واإلسبلـػ 

0204. 
مناقشا كتاب: ثورة الصعيد ضد الحممة الفرنسية، تأليؼ د. نبيؿ الطوخي، في المركز الثقافي ػػ 

  0202بمتحؼ د. طو حسيف، ديسمبر
 .2/4/0202ػ متحدثا عف: المؤرخوف والقضايا المعاصرةػ، فى ندوة بالييئة العامة لقصور الثقافة 

شكالية التأريخ: ألقى فى ندوة بعنواف "الثورات واالنتفاضات في  01تحدثا عف: ثورة ػ م يناير وا 
 بالمجمس األعمى لمثقافة.  0202مايو  20مصر عبر العصور"، الخميس 

ػ متحدثا عف: أثر إلغاء الخبلفة العثمانية في إشكالية السياسة والديف في اإلطار العربي: فى 
ية في العالـ العربي عبر العصور( الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية مؤتمر )الديف والسياس

  0202بالتعاوف مع المجمس األعمى لمثقافة أبريؿ 
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ػ مناقشا: كتاب الدكتور السيد نصر الديف بعنواف " ثقافة الدولة المدنية " في معرض القاىرة 
 .0202الدولي لمكتاب يناير/فبراير 

وجرافيا الثورة: ألقى في مؤتمر الجمعية التاريخية بالتعاوف مع المجمس ػ متحدثا: قراءة في ببمي
 .0200"أبريؿ  " بيف ماضي الثورات العربية وحاضره0200ينػػػػايػػػر  01األعمى لمثقافة، ثػػػػػػورة 

ػػػػ متحدثا: صورة المرأة بيف الشرؽ والغرب أوائؿ القرف التاسع عشر، في اتحاد المؤرخيف العرب 
 . 0200نوفمبر  22ىرة مؤتمر" المرأة في العالـ العربي عبر العصور "بالقا

ػػػػ ُمتحػدثا: عف الثػورة العػرابية واالنعكاسات السياسيػة، في احتفاليات وزارة الثقافػة )الييئة العامة 
 ـ. 0200سبتمبر 00لقصػور الثقافة( بمحافظة الشرقية، في ذكرى أحمد عرابى

( ومؤلفو د. عماد أبوغازى، في الندوة التي نظمتيا الييئة 0505ايػة ثػورة ػػػ ُمناقشػا: كتاب )حك
 .0200العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة روض الفرج في مارس 

 22مكتبة اإلسكندرية  فيندوة ُعقػدت  فيػػ ُمتحدثا: عف )مصػر وعماف؛ إلتقػاءات حضارية( 
 .0202ديسمبر 

، لكونو مستشار المجنػة 0202/0200طالبات كمية البنػات  اتحادػػ ُمشػرفا: عمى إصدار مجمة 
 الثقافية بالكمية.

ػػ ُمشاركا: بصفتو مقرر لجنة اإلعبلـ وعبلقات المجتمع في الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية 
تنفيذ المؤتمر الذي عقدتو الجمعية بالتعاوف مع المجمس األعمى لمثقافة بعنواف )البدو عبر  في

 .0202ابريؿ العصور( 
ـ )بحث( ألقى في ندوة الجمعية المصرية لمدراسات  0505ػ موقؼ البوليس المصري مف ثورة 

 .0225التاريخية بالتعاوف مع المجمس األعمى لمثقافة مارس 
ػػ ُمتحػدثا: عف )د. يوناف لبيب رزؽ مؤرخا( في افتتاح سيمنار قسـ التاريخ بكمية البنات في 

 . 0225أكتوبر  03بتاريخ 
ػػ ُمتحػدثا: باسـ األقساـ األدبية عف )الواقػع والطموحػات( في المؤتمر العممي األوؿ، الذي عقدتو 

بناًء عمى تكميؼ  0225كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية )جامعة عيف شمس( في أبريؿ 
 عمادة الكمية.

فاطمة عمـ الديف نموذجا(، في ندوة ػػ ُمتحػدثا: عف دور المرأة المصرية في الكتابة التاريخية )د. 
 .0225عقدىا قسـ التاريخ بكمية البنات، وكاف مقررىا في أواخر مارس 

ػػ ُمشاركا: في مؤتمر " دور العمـ والتدريب في دعـ آفاؽ التنمية " مموي بمحافظة المنيا يومي 
 )وتـ تكريمو(. 0225مارس  22و 05

ة، ندوة ضمف فعاليات معرض القاىرة الدولي لمكتاب، ػػ ُمتحػدثا: عف مصر والعبلقات األفريقيػ
 .0225فبراير 
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ػػ ُمتحػدثا: في موضوع بعنواف )عبلقة إيراف والغرب؛ قراءة تاريخية( في افتتاح سيمنار قسـ 
 .0224التاريخ بكمية البنات )جامعة عيف شمس( أكتػوبر 

والسياسة، في سيمنار قسـ العمـو ػػ ُمتحػدثا: عف: تجربة محمد عمى باشا بيف االقتصاد 
 .0224يناير  3االجتماعية بكمية اآلداب )جامعة البحريف( بتاريخ األربعاء 

ػ ُمتحػدثا: فى محاضرة بعنواف " صراع المصالح فى العبلقات الدولية.. خمفية تاريخية " فى 
 .0223مايو  05المرباطى مساء السبت  غازي)مممكة البحريف(، أدارىا  الثقافيمجمس الدوى 

 .ـ 0222ػ قناة السويس بيف المبلحة والسياسة، )بحث( فى مؤتمر مكتبة اإلسكندرية )مصر( 
حتى  0554ػػ المشرؼ العاـ: عمى ندوات كاتب وكتاب فى معرض القاىرة الدولى لمكتاب منذ 

 .0222عاـ 
 تأليؼ ىشاـ جاد. االقتصاديةػ مناقشا كتاب: اإلحتكار سيـ فى قمب المسيرة 

وتحديات الحاضر والمستقبؿ( تأليؼ د. فاروؽ  المنظومةمناقشا كتاب: الوجو اآلخػر لمعولمة ) ػ
 فيمي.

ػ مناقشا كتاب: الفكر الصييوني في مذكرات ألبرت أينشتايف وأريؿ شاروف، تأليؼ د. عبد اهلل 
 األشعؿ 

ة إلى المنصة، ػ مناقشا كتاب: التيارات اإلسبلمية في مصر وموقفيا تجاه الخارج؛ مف النكس
 تأليؼ د. وليػد عبدالناصػر.

 ػ مناقشا كتاب: دفػتر أحػواؿ الجامعات المصريػة، تأليؼ د. محمد زكى عويس. 
 . 0554حتى  0550مف مؤسسي المشروع الثقافي القومي )مكتبة األسرة(  -

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في عدة صحؼ ومجبلت منيا:  ُنشـرت لو عشرات المقاالت فى الفكـر والتاريخ والسياسـة -
ألىراـ االقتصادي، مجمة القاىرة، مجمة عالـ الكتاب، جريدة األىراـ، أخبار اليوـ، مجمة ا
 حتى تاريخو. 0545مجمة نصؼ الدنيا، أعداد متفرقة منذ 

وأجريت معو عدة لقاءات وحوارات عممية وثقافية في عديد مف وسائؿ اإلعبلـ المسموعة  -
 والمرئيػة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:رئيسيا أو مشاركاشرف عمييا أو  تمت مناقشتيا؛ التيإثنا عشر : الرسائل الجامعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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 أوال : رسائل الماجستير: -
، قرار 0502 –0424في البحريف  نجوى محمود إبراىيـ )مصرية(: نظـ الحكـ واالدارة -

  ( ونالت تقدير ممتاز.0204.نوقشت )04/3/0204التسجيؿ بتاريخ 
بسمة طاىر عقيمة طاىر)ليبية(: الجاليات االجنبية ودورىا االجتماعي والثقافي في واليتي  -

( نوقشت 5/00/0202. )قرار التسجيؿ بتاريخ 0522 – 0500طرابمس وبرقة مف 
 ممتاز.( ونالت تقدير 0204)

نموذجا  راتب( )عائشةالمرأة في مصر المعاصرة  (: دورحناف محمد عبد الرحيـ )مصرية -
( ونالت تقدير 0204. نوقشت )02/3/0202( قرار التسجيؿ بتاريخ 0511-0200)

 ممتاز.
"وأثرىا السياسي  0523ػ 0512فايزة محمد محمود خطاب )مصرية(: قناة السويس ودورىا   -

 وليا" )نوقشت ونالت تقدير ممتاز(.واالجتماعي محميا ود
 –0524محمود شاكر حسيف جندي )مصري(: جامعة الدوؿ العربية وقضية فمسطيف  -

 ، )نوقشت ونالت تقدير جيد جدا(. 0532
 

 رسائل الدكتوراه :  -ب  -
 -0344الحياة الفكرية واالجتماعية في عماف  :أحمد الخاف )عماني( فسميماف عبدالرحم -

 ونالت مرتبة الشرؼ األولى. 0205ـ؛ نوقشت نوفمبر0420

ـ؛ نوقشت أكتوبر 0535 – 0510: العبلقات البريطانية اإليرانية )مصرية( والء إبراىيـ حسف -
 ونالت مرتبة الشرؼ األولى.  0205

اليؾ تجاه العشائر العراقية في ظؿ الحكـ تساىيؿ باقر كامؿ أبوزيادة )عراقي(: سياسة المم -
 ونالت مرتبة الشرؼ األولى.  0205ـ. نوقشت أكتوبر 0420 -0345العثماني 

: الواليات المتحدة األمريكية والمساعدات العسكرية )مصرية(أحبلـ رمضاف صابر حسف -
 ونالت مرتبة الشرؼ األولى. 0205ـ؛ نوقشت   0533 – 0512ألثيوبيا 

 -0540خمؼ الجبوري )عراقي(: سياسة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي تجاه العراؽ وليد عمر  -
 ـ ونالت مرتبة الشرؼ األولى. 0205ـ؛ نوقشت 0222

ـ. 0452 – 0412وليد كامؿ إبراىيـ المعمورى )عراقي(: التنافس الدولي عمى زنجبار  -
 ونالت مرتبة الشرؼ األولى.  0205نوقشت 
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)عراقي(: موقؼ جامعة الدوؿ العربية مف قضايا المغرب العربي  سعد عبده خميفة الدليمي -
 ونالت مرتبة الشرؼ األولى(. 0204)نوقشت 3/00/0204، نوقشت 0535 -0541

الرفاعي )عراقي(: التعميـ في العراؽ مف خبلؿ مناقشات مجمس  زأحمد صابر عبدالعزي -
 ـ ونالت مرتبة الشرؼ األولى(.0204نوقشت )النواب. 

خميس حسف عمى أبوغالى )مصري(: السياسية البريطانية والفرنسية في البمقاف  يسرى -
 ـ ونالت مرتبة الشرؼ األولى(.0204ـ )نوقشت 0504 -0434

مثنى رمضاف عمواف الجنابي)عراقي(: الموقؼ التركي إزاء الحروب العربية اإلسرائيمية )قرار  -
 مرتبة الشرؼ األولى(.ـ ونالت 0204(. )نوقشت 04/1/0204التسجيؿ بتاريخ 

قرار )عمراف مختار القدار )ليبي(: الحياة االقتصادية في المقاطعة الشرقية بطرابمس.  - 
 ـ ونالت مرتبة الشرؼ األولى(.0204نوقشت )(. 4/3/0201التسجيؿ 

 مف المشكبلت العراقية اإليرانية والدولي اإلقميمي(: الموقؼ عراقي) مجيد الحارثيايياب  -
 ـ )نالت مرتبة الشرؼ األولى(.0203ـ. نوقشت 0544 – 0524

؛ 0552ػ  0530العراؽ  في االقتصادية(: األوضاع عراقي)العيساويوساـ حميد محمود  -
 .ـ )نالت مرتبة الشرؼ األولى(0203نوقشت 

 العربيمنطقة الخميج  في(: المصالح الدولية واإلقميمية عمانيمحمد بف حمد الشعيمى ) -
 الشرؼ األولى(.  ة)نالت مرتبـ 0202نوقشت ، 0402 -0322

لحروب الموقؼ الرسمي والشعبي العراقي مف ا(: عراقي) التميميعبدالرحمف جدوع سعيد  -
 .الشرؼ األولى( ة)نالت مرتب 0202؛ نوقشت 0532 – 0544العربية اإلسرائيمية 

 ،0504ػ  0455 البريطانيالبرلماف  فيحناف محمد عبدالجواد)مصرية(: مصر والسوداف   -
 الشرؼ األولى(.  ة)نالت مرتب ـ0201نوقشت 

، نوقشت 0530إلى  0514دينػا عبدالحميد محمد)مصرية(: ىجرة الكفاءات العممية مصر  -
 الشرؼ األولى( ة)نالت مرتبـ 0201

ػ  0510ليبيا  في السياسي(: القواعػد العسكرية األجنبية والقرار ليبيمختار رحيؿ مختار ) -
 (.ثانيةالشرؼ ال ة)نالت مرتب 0201نوقشت ، 0532
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 في السياسيودوره  القوتمي شكريسعاد عبدالغنى محمود)مصرية(، مدرس مساعد بالقسـ:  -
 )نالت مرتبة الشرؼ األولى(. 0201نوقشت  ،0522ػ  0504سوريا 

إلى  0513محمود عبدالحى محمود حسف الديب )مصري(: قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية  -
 ، )نالت مرتبة الشرؼ األولى(.0523

، 0414 – 0420طرابمس الغرب  في(: حركات المقاومة ليبيعمى عيسى عمى الدعب ) -
 الشرؼ األولى( ة)نالت مرتب

ليبيا  فيالحركة الوطنية  في السنوسي(: دور ادريس ليبيإدريس محمد حسيف أبو بكر )  -
 الشرؼ األولى(. ة، )نالت مرتب0525ػ  0500ممكة الميبية موتأسيسو لم

)نالت  0532ػ  0523(: التنظيمات العسكرية الفمسطينية فمسطيني) محمود عياشعبداهلل  -
 الشرؼ األولى(. ةمرتب

)نالت  الحرب العالمية األولى في)ليبية(: موقؼ ليبيا والحركة الوطنية  الضاويوفاء عمى  -
 .مرتبة الشرؼ األولى(

 0204؛ نوقشت 0540 -0524العراؽ تجاه مصر  (: سياسةعراقينزىاف حمود نصيؼ ) -
 .)نالت مرتبة الشرؼ األولى(

 ـ0550-0532(: العبلقات العمانية العربية عمانيمسعود بف سعيد بف ناصر الحضرمي ) -
 ـ ونالت مرتبة الشرؼ األولى(0202)نوقشت 

ـ 0202شت نوق0542ػ  0524(: سياسة ليبيا ومواقفيا تجاه العراؽ عراقيماىر عمى غزاؿ ) -
 ؛)نالت مرتبة الشرؼ األولى(

 0552ػ 0524دعـ القضايا الخميجية والعربية  في(: دور الكويت كويتي)الدوسريفالح فيد  -
  (.نالت مرتبة الشرؼ األولىـ و 0202نوقشت )

 

 ولم تتم مناقشتيا بعدويشرف عمييا رئيسيا أو مشاركا : الرسائل المسجمة ثالث عشر 

 - أ: رسائل الماجستير:
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 اإلسم 

      
 الموضوع

     
 المشرفون

 
 تاريخ التسجيل

 
 مالحظات

 
 محمد رفعت عبدالمطمب

 )مصرى(
أثر التوجو اإلشتراكى في 

العبلقات المصرية األوربية 
0514- 0532 

أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد عمى 
 الميرى

 أ.د.ـ.ماجدة محمد حمود

 ـ4/3/0201
 

 

إيماف عبدالمطيؼ محمد 
 )مصرية( بركات

المرأة ودورىا السياسى 
واإلجتماعى في المجتمع 

 ـ0532 –0522المصرى 

.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد عمى أ
 الميرى

 أ.د.ـ.ماجدة محمد حمود

 ـ5/00/0202
 

 

دينا مجدى محمود 
 )مصرية(إسماعيؿ

الحارة في المجتمع المصري في 
 النصؼ األوؿ مف القرف العشريف

 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ الميرى
 محمد حمود أ.د.ـ.ماجدة

  ـ4/00/0203

عباس عبداهلل حسف محمد 
 )كويتي( أحمد

العبلقات الكويتية البحرينية 
 ـ0520-0552

أ.د.رأفت غنيمى الشيخ 
 الميرىسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ

  ـ00/00/0203

سوزاف عياد يعقوب 
 )مصرية(إبراىيـ

العبلقات االقتصادية المصرية 
 ـ0540 -0514األمريكية 

 عبدالعظيـ الميرى أ.د.خمؼ
 أ.د.ـ.عايدة السيد سميمة

  ـ00/3/0204

 

 -ب : رسائل الدكتوراه:
 

 اإلسم
    

 الموضوع
     

 المشرفون
  

 تاريخ التسجيل
 

 مالحظات

إيماف شوقى محمود 
 )مصرية(الييتى

السياسة األلمانية تجاه الصراع 
 -0545العربى اإلسرائيمي 

 ـ0552

 أ.د.وجيو عبدالصادؽ عتيؽ
د.خمؼ عبدالعظيـ سيد عمى .أ

 الميرى
 

 م13/11/2113
 وعدل

 م11/12/2114

 

فايزة محمد محمود 
 )مصرية(خطاب

 

التجارب الوحدوية العربية 
 والمواقؼ الدولية منيا

 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى
 أ.د.ـ.عايدة السيد سميمة

  م11/2/2115

فتحي محمد ماىر 
 )مصري(إسماعيؿ

السالـ ودوره في  الشيخ عبداهلل
 ـ.0521 -0512الكويت 

 أ.د. جماؿ معوض شقرة 
.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد عمى 

 الميرى
 

  م8/7/2115
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عبلء كامؿ عبدالجواد 
 )مصري(

 

الحركة العمالية في تنجانيقيا 
 ودورىا في الحركة الوطنية

د. السيد عمى أحمد فميفؿ أ.
أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد عمى 

 الميرى

  م 8/7/2115

مصطفى سالـ الزريقانى 
 )ليبى(

النشاط التجارى في ليبيا وآثاره 
 ـ0525 -0510االجتماعية 

  م8/7/2115 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

 نادية صالح عبدالشافى
 )مصرية(

األحزاب والتنظيمات السياسية في 
  0544 -0542كردستاف العراؽ 

أ.د.السيد عمى أحمد فميفؿ 
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

 م 4/2/2114
 وعدل فى

 م8/7/2115

 

مصطفى محمود عمى 
 )مصري( جمعة

األوقاؼ والمجتمع المصرى فى 
النصؼ الثانى مف القرف التاسع 

 عشر،

 أ.د.محمد عفيفى عبدالخالؽ
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

 

  م18/11/2115

حسيف مجدى حسيف 
 )مصري( محمد صالح

النظاـ السياسى الفرنسي وأثره 
عمى الحالة اإلستثمارية اإلفريقية 

 ـ.0533 – 0542

 أ.د.عبداهلل عبدالرازؽ إبراىيـ
 الميرىسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ 

 أ.د.ـ.سموى إبراىيـ العطار

 
 م13/4/2116

 

أنور معاشى الظفيرى 
 )كويتي(

دور جامعة الدوؿ العربية تجاه 
 0550-0530دوؿ الخميج 

 د.جماؿ معوض شقرة .
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

   م11/5/2116

ناصر ضاحى فبلح 
 )كويتي(

المؤسسات الرسمية واألىمية 
الكويتية ودورىا تجاه القضايا 

-0520واإلسبلمية  العربية
 ـ0550

 أ.د.جماؿ معوض شقرة 
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

 

  م11/5/2116

 مني محمد مالؾ السيد
 )مصرية(

الوعى التاريخى عند جماؿ 
 عبدالناصر وأثره عمى قرارتو

 الميرىسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ 
 ا.د.جماؿ معوض شقرة

  م9/11/2116

المشروعات األمريكية تجاه الشرؽ  )مصرية( إنتصار محمد
األوسط والموقؼ المصرى 

 ـ.0522 – 0541العراقى منيا 

 الميرىسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ 
 د.عبدالحميد عبدالجميؿ شمبىأ.
 

  م12/7/2117

 زىور عبدالقادر
 )مصرية(

المواقؼ اإلقميمية والدولية مف 
البوليساريو ومشكمة الصحراء 

 ـ0220 -0512

 الميرى سيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ
 د. سعاد عبدالغنى

  م12/7/2117

 مثنى أيوب )عراقي(
 

العبلقات الغانية النيجيرية 
 ـ0522 -0513

 د.إبراىيـ عبدالمجيد أ.
 الميرىسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ 

  م12/12/2117

عبدالعزيز عبداهلل  
 العازمى )كويتى(

-0522دور الكويت تجاه اليمف 
 ـ0552

 أ.د.إيماف محمد عبدالمنعـ عامر
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ الميرى

  م12/12/2117

 أيمف محمد السيسى
 )مصري(

في  الحياة الفكرية واإلجتماعية
 -0401صحراء غرب أفريقيا 

 ـ0401

 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ الميرى
 أ.د.ـ.عايدة السيد سميمة

  م13/6/2118
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فاطمة عبد الفتاح 
 إسماعيؿ الدراجينى

 )مصرية(

-0440مصطفى المراغي )
( وعمى عبدالرازؽ 0541

( دراسة فكرية 0444-0522)
 مقارنة

 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميري
 حمود أ.د.ـ.ماجدة محمد

  م13/6/2118

أمينة عبد اهلل عمى بف 
 حمود الخاطرى )إماراتية(

الشارقة والتحوالت السياسية في 
 0530-0510الخميج العربي 

أ.د.إيماف محمد عبدالمنعـ عامر 
 أ.د.خمؼ عبدالعظيـ سيد الميرى

 

  م11/11/2118

يماف محمد عبدالمجيد إ
 )مصرية(أميف العوضى

مصر الحركات اإلسبلمية في 
 وأذرعيا الدولية

 أ.د. عاصـ الدسوقي 
 الميريسيد أ.د.خمؼ عبدالعظيـ 

 أ.د.ـ.ماجدة محمد حمود

  

 
 

 : رسائل جامعية شارك في مناقشتيا في مختمف الجامعات المصريةرابع عشر
 -: رسائل الماجستير-أ
-0505مكافحتيا  ب: تاريخ المخدرات في مصر وأسالي)مصرية(إيماف أحمد مصطفى عميش -

 .1/5/0205ـ؛ كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية؛ جامعة عيف شمس 0522
: دور قبائؿ العتوب في إقامة مشيخات الخميج العربي " )كويتي( طمب اليرشانى اب عبداهللشب   -

 ـ.0205ـ؛ كمية اآلداب؛ جامعة دمياط 0404 -0312البحريف"  –الكويت  –قطر 
: الموقؼ األمريكي السوفيتي مف حرب الخميج األولى )مصرية(النجار ـعبدالسبلميا كماؿ  -

 ـ.0204، كمية اآلداب بقنا، جامعة جنوب الوادي 0542-0544
ـ، كمية 0540-0532: األقباط والسياسة المصرية )مصري( أحمد محمد فتحي الجعمى -

 ـ.0204اآلداب، جامعة المنيا 
: سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه السوداف )مصرية(أمؿ الحسانيف عمر موسى -

 0204، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة المنصورة 0524 -0512
 ي: التطور الحضاري في عيد الخديو )فمسطيني(زيداف مصطفى زيداف عاشور أضيير -

، ماجستير، قسـ التاريخ كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة 0435 -0422إسماعيؿ 
 ـ.0203عيف شمس 

ـ، ماجستير 0512-0500: السوداف في البرلماف المصري )مصري(محمد السيد طو شمبي -
 ـ.0203كمية اآلداب جامعة المنصورة 
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 0422دار الوثائؽ القومية في الفترة مف وثائؽ االلتماسات ب: )مصرية(ىاجر أسامة أحمد طو -
قسـ الوثائؽ والمكتبات، كمية اآلداب، جامعة القاىرة "دراسة أرشيفية دبموماتية". 0510إلى 

 ـ.0202
( دراسة في 0440ػ 0422نواب الغربية في البرلماف ): )مصري( عمرو أحمد محمد قطقاط -

 .0202طنطا، كمية اآلداب، جامعة الحياة النيابية في مصر
: الحرس الحديدي ودوره في االغتياالت السياسية خبلؿ )مصرية(نادية رجب زقزوؽ محمود -

 ـ.0202، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس 0510اربعينيات وحتى قياـ ثورة يوليو 
-0541عامي  ف: الحركة الوطنية الفمسطينية بي)مصرية(بإيماف سمير محمد عبد الوىا -

 ـ.0202كمية اآلداب، جامعة عيف شمس  ،0544
، كمية 0514 – 0510حركة الكفاح المسمح في القنػػاة : ()مصريةىبة شوقي اسماعيؿ محمد -

 ـ.0201التربية، جامعة عيف شمس 
)مصري(: الموقؼ البريطاني مف الوجود المصري في القرف األفريقي  حأيمف أحمد عبد الفتا -
 .0204ىػ( بقسـ التاريخ والحضارة، جامعة األزىر مارس0220ػ0042ـ/0441ػ0422)
 ة، كمي0550 –0522نوميد يسيف رسوؿ )عراقي(: ظاىرة اغتياالت السياسية لزعماء الكرد  -

 ـ. 0204 ةاآلداب، جامعة المنصور 
ـ، 0510 – 0524: المرأة المصرية والتعميـ العالي )مصري(ميراف شاكر مصطفى محمد -

 ـ.0204كمية السياحة والفنادؽ، جامعة المنيا 
، كمية 0514 -0510لبناف في عيد الرئيس شمعوف : )مصرية( نيمة يسيف حسف محمد: -

 ـ.0201اآلداب بقنا، جامعة جنوب الوادي 
المقاومة الوطنية ضد الوجود الفرنسي في جيبوتي : )ليبية( أخويرة رمضاف عمر عيسى -

 ـ.0201 ـ.، كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس0533 – 0541
-0541: الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية )مصرية(أحمد فغادة موسى عبد الرحم -

 ـ.0204، كمية اآلداب، جامعة دمنيور 0222
قسـ الوثائؽ والمكتبات،  0202يونية  00وثائؽ ترسانة اإلسكندرية كريمة عمر )مصرية(:  -

 ـ.0204كمية اآلداب، جامعة القاىرة 
بثينة خميفة قاسـ )بحرينية(: أثر اإلصبلح السياسي في تمكيف المرأة البحرينية، قسـ العمـو  -

 . (0200) السياسية، معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدوؿ العربية
)سوري(: والية حمب مف الفتح العثماني حتى نياية حكـ السمطاف  العبد اهلل ـمير عبد الكريس -

ـ(، رسالة ماجستير، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، 0134ػػػػػ0102ىػ/  540ػػػػػ502سميـ الثاني )
  .ـ5/0200/ 02جامعة عيف شمس 
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ـ، 0522ػػ  0502نيا محمود لطفي الطاىر أحمد )مصري(: األوضاع االقتصادية في كي -
 .ـ1/3/0200رسالة ماجستير، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة المنيا بتاريخ 

حسانيف أبوحميده )مصرية(: العبلقات السعودية األردنية منذ حمؼ  ررانيا رأفت عبد الغفا -
 ـ، قسـ التاريخ، كمية البنات لآلداب والعمـو0523وحتى العدواف اإلسرائيمي  0511بغداد 

 .ـ0200والتربية، جامعة عيف شمس، أبريؿ 
ػػ  0522أحمد محمد الشحات )مصري(: الحرب األىمية اإلسبانية في عيد الجنراؿ فرانكو -

  .ـ0200، ماجستير، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة المنصورة، سبتمبر0522
ـ،  0432 – 0413الدور الفرنسي في أزمػة جبؿ لبناف  :محمد )مصري( طمحمد عبد الباس -

 ـ.0200ماجستير، كمية اآلداب ػ جامعة المنصورة، أبريؿ 
 

 -رسائل دكتوراه:  –ب 

"دراسة تاريخية"؛  0522-0522: السياحة في مصر )مصرية(قمرات السيد محمود إبراىيـ -
 .04/4/0205كمية اآلداب؛ جامعة طنطا/ 

: سياسة لبناف الخارجية في عيد الرئيس فؤاد )مصرية(محمد األنصارينيمة يسيف حسف  -
 ـ.0204ـ. كمية اآلداب جامعة أسواف 0524 -0514شياب 

 – 0504أميرة حسيف كماؿ)مصرية(: السياسة الداخمية لبلتحاد السوفيتي بيف عامي  -
 ـ.0202ـ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس 0512

 -0544: دور لبناف في الصراع العربي اإلسرائيمي )مصري(حسيف السيد حسيف سالماف -
 ـ.0201ـ، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس 0523

-0504: السياسة الخارجية البريطانية والفرنسية تجاه بمجيكا )مصري(أحمد عبدالقادر محمد -
 ـ.0201كمية اآلداب، جامعة المنيا  0541

، كمية 0512ػ 0544زب االستقبلؿ المراكشي عادؿ الزواـ سالـ عبيدر)ليبي( دكتوراه: ح -
 ـ.0201اآلداب ػ جامعة المنصورة 

)ليبي( دكتوراه: برقة وتجارة القوافؿ خبلؿ القرف التاسع عشر،  محمد محمود محمد عبيد اهلل -
 ـ.0202كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف شمس 

 – 0420الحياة الفكرية في متصرفية جبؿ لبناف : )مصري(محمد عبدالباسط محمد عبدالقادر -
 .0204، كمية اآلداب، جامعة المنصورة 0504
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أسماء مصطفى محمد دبوس)ليبية(: سجبلت محكمة غرياف الشرعية مصدرا لدراسة تاريخ  -
 ـ.0204ـ، كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف شمس 0542 -0501ليبيا 

سرائيؿ، رسالة سموى صابر محمد )م - صرية(: الموقؼ األمريكي مف سباؽ التسمح بيف مصر وا 
 .ـ0202دكتوراه، كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس، ديسمبر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  :عشر : الدورات التدريبية الحاصل عمييا خاس
  02/5/0555ػ  03/4/0555ػ الدورة التربويػة إلعػداد المدرس الجامعى 

  0/0224/ 04ػ  00ػ دورة النشػر العممػى  
  0224/ 0/ 00ػ  5ػ دورة استخداـ التكنولوجيا فى التدريس  

  0224/ 4/ 00ػ  05الطبلب وتقويـ  ػ دورة ُنظػـ اإلمتحانات
 0224/ 4/ 04ػ  00بتاريخ ػ دورة نظاـ الساعات المعتمدة 

 0202/ 0/5ػ  20/4ػ دورة مشروعات البحوث التنافسية المحمية والعالمية  
 0202/ 5/ 2ػ  4ػ دورة آداب وسموكيات المينػة 

 
 المواد التدريسية :و عشر : الخبرات سادس 

 الدراسات العميا فى قسم التاريخ بكمية البنات، جامعة عين شمس : ـ أوال :
 .التاريخيػ منيج البحث            
 ػ موضوع مف تاريخ أفريقيا وآسيا وأوروبا.           

 – 8991ثانيا : لمرحمتى ليسانس اآلداب وبكالوريوس التربية فى القسم نفسو بالكمية 
 حتى تاريخو ... وىى : 0224 و 2002

 ػ نصػوص تاريخيػة بالمغػة اإلنجمػيزية.  
 . السياسيػػ تاريػخ الفكػر 

 ػ ُنظػـ ونظػريات المػذاىب السياسيػة واالجتمػاعية.  
 ػ تاريػخ مصػر الحديث والُمعػاصر.

 ػ قضػايا تاريخيػة معاصػرة.
 ػ تاريػخ الػدولة العثمػانية.

 الحػديث.ػ تاريػخ العػرب 
 ػ تاريػخ أوروبا الحػديث. 

 ػ تاريخ أوروبا الُمعاصػر. 
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 ػ تاريػخ أفريقيػا الحديث والمعاصػر ػ
 ػ المدخػؿ إلى عمػـ الػوثائؽ واألرشيفػات.

 )تاريخ( بكمية اآلداب ، جامعة البحرين . االجتماعيةمرحمة الميسانس فى قسم العموم  ثالثا:
 اصر ػ تاريػخ العػرب الحػديث والمعػ

 ػ تاريػخ البحػريف الحديث 
 ػ تاريػخ الخميػج العربي الحديث 

 ػ الوحػدة اإلقميميػة لػدوؿ مجمس التعػاوف الخميجي 
 ػػ تاريػخ أوروبا الحػديث 

 ػ معالـ الحضػارة اإلسػبلمية 
 ػ مدخػؿ إلى الدراسػات التاريخيػة 

  التاريخيػ منيج البحث 
 ػ القضية الفمسطينية 

 .العربيالخميج  فيػ تطور الحياة السياسية والثقافية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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