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 يانات الشخصية                         ب

 

 

 

 أشرف محمد عبد الرحمن السيد مؤنس  ســــــــــــــــــــــم:اال  

 أشرف مؤنس .  شهرته :و 

م ، ميتتتتتو المتتتتتملي متتتتتؤمن /م يتتتتت  ال  تتتتتر / 13/12/1958 تاريخ ومحل الميالد:     

 .)جمهمري  م رالعربي  ( الدقهلي محافظ  

 مسلم الــــــــديـــــانــــــــة:

  ريم الجنسيــــــــــــــــــة:

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلي  التربي  جامع  عين  الوظيفـــة الحاليـــة:

شمس.ومدير مركز بحمث الشرق األوسط والدراسات 

 المستقبلي  بجامع  عين شمس 

 التاريخ الحديث و المعاصر. التخصــص العـــــام:

 التخصــص الدقيــق:

 البريدااللكتروني الشخصي: 

 لكتروني الجامعي:    البريد اال

 رقــم المـوبـايــل :         

  عنوان العمل  ) الكلية (:       

 

 

 

 عنوان العمل  ) المركز ( :   

 تاريخ العرب الحديث و المعاصر و العالقات الدولي .

:mail-dr.ashrafmounes@yahoo.come 

 moenes@edu.asu.edu.eghrafas 

01114348900/  002 

شارع  –قسم التاريخ  –كلي  التربي  / جامع  عين شمس  

جمهمري  م ر  المقريزي  روكسي / م ر الجديدة / القاهرة 

 العربي  .

 

شارع  –جامع  عين شمس  –مركز بحمث الشرق األوسط 

 جمهمري  م ر العربي  القاهرة –العباسي   –  المأممن المليف
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 ت الريـــادةمجاال

ضمن ممسمع  مؤرخي التاريخ العربي الحديث و المعاصر ال ادرة عن دار يمجد  -1

 م . 2014الجمهرة لل شروالتمزيع بالقاهرة 

الحديث قام بإعداد أول دراس  من نمعها حمل ح اد الدراسات الجامعي  في التاريخ  -2

 والمعاصر في الجامعات الم ري  في القرن العشرين .

شارك في تحقيق وثائق الحمل  الفرنسي  علي م ر ضمن فريق العمل برئاس  المرحمم  -3

 األستاذ الدكتمر عبد العزيز سليمان نمار والتي صدرت في ثالث كتب 

جستير في حاصل علي جائزة الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  ألحسن رسال  ما -4

 م .  1993/1994التاريخ الحديث والمعاصر

 م .1980حاصل علي جائزة التفمق الدراسي من إدارة حلمان التعليمي  في عيد العلم  -5

المملك  العربي  السعمدي  لعام  –حاصل علي جائزة البحث المتميز من جامع  الق يم  -6

 م.2007

ين العرب بالقاهرة في حاصل علي درع شمامخ المؤرخين العرب من اتحاد المؤرخ -7

 م. 2018

 حاصل علي عديد من الدورات التدريبي  إلعداد القيادات واألستاذ الجامعي. -8

م( تحو 2017أفضل قسم علي مستمى كلي  التربي  جامع  عين شمس ) قسم التاريخ  -9

 رئاس  أ.د أشرف مؤنس .

)مركز بحمث الشرق  أفضل مركز ذات طابع خاص علي مستمى جامع  عين شمس -10

 م( تحو قيادته. 2018 - 2017ألوسط ا

 اعتماد مجل  بحمث الشرق األوسط  التي اتملي رئاس  تحريرها من الجهات التالي : -11

 معتمدة  من ب ك المعرف  الم ري لتطبيق معايير ال شر العلمي .  -1

 ( .ARCIمعتمدة من الكشاف العربي لالستشهاد المرجعي  )   -2

ستشهادات المرجعي  للمجالت العالمي  ( لالARCIFمعتمدة من مؤسس  أرسيف )  -3

  .العربي  ومعامل التأثير المتمافق  مع المعايير العالمي 

 معتمدة في لجان الترقي  في الجامعات الم ري  والعربي  .   -4

 . م لمدة عامين 2021/ 9/2عضمالمجلس  البحثي لجامع  عين شمس المعتمد في  -12

 م 2021االجتماعي  لعام حاصل علي جائزة عين شمس التقديري  للعلمم  -13
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  تيرؤيــ
 

اإلرتقاء بالبحث التاريمي لكي يحتل مكان  متميزة بين العلمم علي المستمى المحلي 

والعالمي، ونشر المعي التاريمي بين أب اء المجتمع الم ري و العربي . إن كـل مماطن يجب 

يًا من ثقافته، وأن أن يعرف تاريخ وط ه، وكل مثقف يجب أن يكمن تاريخ وط ه جزًءا أساس

 يستفيد المجتمع ككل من ممرجات الدراسات التاريمي .

 

 تيرسال

تقديم دراسات علمي  متم   ، وإجراء بحمث تاريمي  ت عكس نتائجها علي ت مي  

المعي التاريمي، والمساهم  في تطمير برامج الجمدة،ومماكب  حرك  البحث التاريمي 

 العالمي.

 

 منهجي 

للمدرس  المط ي  الم ري ، والمدرس  القممي  العروبي  لكتاب  مؤرخ م ري ي تمي 

التاريخ الحديث  و المعاصر، التي وضع أسسها األستاذ الدكتمر أحمد عزت عبد الكريم ومن 

أقطابها أ.د أحمد عبد الرحيم م طفي ، أ.د عبد العزيز نمار ، أ.د صالح العقاد ، أ.د جمال 

 رؤوف عباس  ، أ.د عاصم الدسمقي و غيرهم .، أ.د  زكريا قاسم،أ.د عادل غ يم

ويهتم بالدراسات التاريمي  بتمظيفها للحياة ، أي دراس  الماضي لكي نسترشد به في 

الحاضر والمستقبل ، فالتاريخ عظه و عبره لالفراد والمجتمعات و التاريخ  ذاكرة األم  وعقلها 

أن ت  ع حاضرها وتستشرف   المفكر واألم  التي ال تحسن استمدام ماضيها ال تستطيع

 مستقبلها . 
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 التاريخ العلمي 

 .المؤهالت العلمية 

 والندوات العلمية في الداخل والخارج  المؤتمرات. 

  والمهام التي قام بها أثناء االعارة االعارات. 

 .الجمعيات والهيئات العلمية المنتمي لها في الداخل والخارج 
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 لميةالـمؤهالت الـعأوالً: 

 ( خ )فرع التـاريخ الحديث والمعاصردرج  الدكتمراه في اآلداب قسم الـتاري (1

 م. 27/1/1998بمرتب  الشرف األولي من كلي  اآلداب جامع  عين شمس بتاريخ 

 فرع التاريخ الحديث والمعاصر( ماجستير في اآلداب قسم التاريخ )درج  ال (2

 . 28/11/1993ريخ   بتقدير ممتازمن كلي  اآلداب جامع  عين شمس بتا

 تقدير عام جيد من كلي  اآلداب م ب1987ليسانس آداب قسم التاريخ دور يمنيم  (3

 عين شمس.جامع  

مرتب  الشرف  م بتقـدير جيد جـداً مع1984ليسانس آداب وتربي  قسم التاريخ دور مايم  (4

 جامع  عين شمس .   من كلي  التربي  
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 ثانيًا : المؤتمرات 

 فيها :  تتمرات التي شاركالمؤ

 رئاسة مؤتمرات (  –رئاسة جلسات  -) إلقاء بحوث 

 أوالً: المؤتمرات خارج مصر: 

شارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته وزارة الثقاف  واإلعالم السعمدي  باالشتراك  مع  -1

الفترة  دارة الملك عبد العزيز بم اسب  مرور ثمانين عاماً علي إنشاء صحيف  أم القرى، في

م، ببحث بـع مان 2005ديسمبر 14، 13هـ الممافق 1426ذو القعدة  12-11من 

"صـحيف  أم القرى م دراً للتاريخ السعمدي" دراسـ  في العالقات المـارجي  في  عهد 

 الملك عبد العزيز".

شارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته الجمعي  التاريمي  السعمدي  في األحساء )اللقاء  -2

م ببحث بع مان : المجمد العثماني في اإلحساء وعالقته 2006مارس   27اسع(  في الت

 م.1913-1871بالقمى المجاورة 

شارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته الجمعي  التاريمي  السعمدي  في الق يم )اللقاء  -3

 -14العلمي الحادي عشر( بع مان "تاريخ وحضارة  الق يم عبر الع مر" في الفترةمن 

 م .2008مايم  /22-19هـ الممافق  1429جمادي األولي  / 17

شارك في مهرجان الج ادري  بالمملك  العربي  السعمدي  ببحث عن "العالقات الم ري   -4

م، ضمن المفد الم ري الممثل لمزارة 2017السعمدي  في عهد الملك سعمد" في فبراير 

 الثقاف  . 

العليا في الجامعات العربي  فرع التاريخ الحديث شارك ببحث ع مانه "الدراسات التاريمي   -5

م ر نممذًجا" في المؤتمر الدولي )البحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل( 

 م . 2019نمفمبر  27-25الم عقد في عمان باألردن في الفترة من 

قد في رئيس المؤتمر الدولي )البحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل ( الم ع -6

 م . 2019نمفمبر  27-25عمان باألردن في الفترة من 

مؤتمر الت مي  المستدام  في العالم العربي الذي عقد أونالين بين مركز رماح باألردن  -7

 م . 9/2020 /28ومركز بحمث الشرق األوسط في 
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 ثانيًا : المؤتمرات داخل مصر:

مسيحي الذي أقامته كلي  اآلداب حضمر المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ م ر في الع ر ال -1

 م .2015مايم  7 – 5بجامع  عين شمس في الفترة من 

شارك في ملتقي العالقات الم ري  الروسي  عبر الع مر الذي عقد بالمجلس االعلي  -2

م ببحث ع مانه " الرحال  و المستشرقمن الروس ورؤيتهم  2016مايم  25للثقاف  في 

 .لم ر إبان فترة حكم محمد علي " 

حضر الملتقي الدولي للعالقات الم ري  ال ي ي  عبر الع مر الذي عقد  بالمجلس  -3

 م .2017مارس  16-15االعلي للثقاف  في الفترة من 

حضر ملتقي العالقات الثقافي  الم ري  الفرنسي  دروس الماضي و افاق المستقبل الذي  -4

  م2017مايم  22-21عقد بالمجلس األعلي للثقاف  في الفترة من 

رئيس مؤتمر الحمار القممي ... الطريق إلي الدول  الفلسطي ي   باالشتراك مع السفارة  -5

الفلسطي ي  بالقاهرة ، م شمرات مركز بحمث الشرق ا ألوسط ، بجامع  عين شمس ، 

 م .2018مارس 

رئيس جلس  بمؤتمر) المؤتمر الدولي األول (  الذي أقامه قسم الفلسف  وعلم االجتماع  -6

أبريل  3-1بي  عين شمس بع مان " الشباب في عالم متغير " في الفترة من كلي  التر

 م .2018

رئيس المؤتمر الدولي )عالقات م ر واالتحاد السمفيتي وروسيا االتحادي (، باالشتراك  -7

مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، التي أقيم بمركز بحمث الشرق األوسط بم اسب  

 العالقات الم ري  الروسي ،  مرور خمس وسبعين عاًما علي

 م  .2018في ديسمبر 

رئيس المؤتمر الدولي قضايا المياه في الشرق األوسط الماقع و المستقبل، الذي اقيم  -8

 م2019بجامع  عين شمس في مارس 

 م" 2030رئيس المؤتمر الدولي "التجارب العربي  لمماجه  اإلرهاب رؤي   -9

 شمس . بجامع  عين  2019نمفمبر  5-4وذلك في  

م الذي نظمه مركز المعلممات 2030حضمر المؤتمر الدولي للحمكم  ورؤي  م ر  -10

ودعم اتماذ القرار بمجلس المزراء مع مركز الت مي  بمجلس الدول  ال ي ي وذلك في 

 م . 2020ي اير  8-9

ي اير وقضي  انتقال السلط ( ، الذي عقدته الجمعي  الم ري  للدراسات  25مؤتمر )ثمرة  -11

 م.2011أبريل  26يمي  بالمجلس األعلي للثقاف  بتاريخ التار
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شارك ببحث في مؤتمر ) السلط  في المطن العربي عبر الع مر(  ، الذي  عقدته  -12

الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  باالشتراك مع المجلس األعلي للثقاف  في الفترة 

 م.2011أبريل  26-28

م( ، التي عقدتها الجمعي  الم ري  2011 ي اير 25مؤتمر ) دور الشباب في ثمرة  -13

 م.2011مارس  31للدراسات التاريمي  باالشتراك مع المجلس األعلي للثقاف  بتاريخ 

حضر مؤتمر ) الدين و السياس  في المطن العربي عبر الع مر(  ، الذي عقدته الجمعي   -14

-22الفترة من  الم ري  للدراسات التاريمي  باالشتراك مع المجلس األعلي للثقاف  في

 م . 2013أبريل  24

يمنيم الذي اقامه المجلس األعلي للثقاف   30ي اير /  25حضمر مؤتمر م ر بين ثمرتي  -15

 م .  2015مايم  14 – 13في الفترة من   

شارك ببحث في المؤتمر الذي عقدته الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  بع مان   -16

ي  م ذ إنشاء الجامع  الم ري  ( في الفترة من )المؤرخمن العرب والدراسات التاريم

م.ببحث ع مانه ) عبد العزيز سليمان نمار وم هجه في الكتاب  2015أبريل -28-29

 التاريمي  ( .  

شارك ببحث في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ) القدس عبر ع مر التاريخ(   -17

 م.2010ديسمبر 1نمفمبر إلي  30من 

 مر )القدس عربي  ( الذي أقامه اتحاد المؤرخين العرب المشارك  في مؤت -18

 م ببحث ع مانه )القدس ومماجه  التحديات ال هيمني  (.2018فبراير  22في 

م الذي عقد أونالين 2030المؤتمر الدولي مستقبل م طق  الشرق األوسط رؤي  م ر  -19

ن م الذي أقامه مركز بحمث الشرق األوسط جامع  عي2020أغسطس  17، 16في 

  شمس .

شارك ببحث ع مانه الدراسات التاريمي  العليا في الجامعات العربي  فرع التاريخ الحديث  -20

م ر نممذًجا في المؤتمر الدولي )البحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل ( 

 م . 2019نمفمبر  27-25الم عقد في عمان باألردن في الفترة من 

 لعلمي في المطن العربي الماقع والمأممل( رئيس المؤتمر الدولي )البحث ا -21

 م . 2019نمفمبر  27-25الم عقد في عمان باألردن في الفترة من 

مؤتمر الت مي  المستدام  في العالم العربي الذي عقد أونالين بين مركز رماح باألردن  -22

 م . 9/2020 /28ومركز بحمث الشرق األوسط في 
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عرب الممسمم : البحر المتمسط عبر الع مر المشارك  في مؤتمر اتحاد المؤرخين ال -23

ببحث ع مانه البحر المتمسط في ال راع البريطاني الفرنسي إبان الحمل  الفرنسي  علي 

 م . 2020نمفمبر  5م ر بتاريخ 

م ( " الذي عقده 192020-1920مقرر مؤتمر "مائ  عام علي تأسيس ب ك م ر )  -24

 .  م2020ديسمبر  22مركز بحمث الشرق األوسط في 

المؤتمر الدولي " األمم المتحدة ومعالج  قضايا الشرق األوسط " بم اسب  عام مقرر  -25

م ( الذي عقده مركز بحمث الشرق 2020—1945عاًما علي إنشائها )  75مرور 

 م . 2021مارس  31-30األوسط يمم 

" التكامل االقت ادي الم ري السمداني بين الماقع الدولي العلمي المؤتمرعام مقرر -26

 م . 2021يملي   27في مركز بحمث الشرق األوسط الماممل " الذي عقده و

 ج: ثالثًا: الندوات العلمية بالخار

شتتتارك في ال دوة الثقافي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات األقستتتام األدبي  ببريدة، بم استتتب   -1

 اختتتتتيتتتار التتريتتتاا عتتتاصتتتتتتتتمتتت  لتتلتتثتتقتتتافتتت  التتعتتربتتيتتت ، بتتمتتحتتتاضتتتتتتتترة عتت تتمانتتهتتتا: 

 2هـتتتتتتتت الممافق 16/8/1421يمي والحضتتاري لمدي   الرياا" وذلك في"التطمر  التار

 م .2000أكتمبر 

شارك في ال دوة العلمي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات بم اسب  اليمم المط ي السعمدي  -2

هـ الممافق 1426شعبان  21بع مان "م جزات الملك عبد العزيز آل سعمد" وذلك في 

 م . 2005سبتمبر 23

ال دوة العلمي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات بجامع  الق يم بم اسب اليمم شارك في  -3

، ببحث بع مان : الملك عبد العزيز آل سعمد  2007من سبتمبر23المط ي للمملك  في 

 وإعالن تمحيد المملك .

شارك ببحث ع مانه الدراسات التاريمي  العليا في الجامعات العربي  فرع التاريخ الحديث  -4

ر نممذًجا في المؤتمر الدولي )البحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل ( م 

 م . 2019نمفمبر  27-25الم عقد في عمان باألردن في الفترة من 

رئيس المؤتمر الدولي )البحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل ( الم عقد في  -5

 م . 2019نمفمبر  27-25عمان باألردن في الفترة من 

مؤتمر الت مي  المستدام  في العالم العربي الذي عقد أونالين بين مركز رماح باألردن  -6

 م . 9/2020 /28ومركز بحمث الشرق األوسط في 
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شارك في ال دوة العلمي  التي أقامتها كلي  التربي  / الجامع  المست  ري  بالعراق ببحث  -7

لكتاب  عن تاريخ العراق في العهدين ع مانه ) تجرب  األستاذ الدكتمر أشرف مؤنس في ا

 م . أونالين.23/9/2020العثماني والملكي ( يمم األربعاء الممافق 

شارك في ورش  العمل التحضيري  التي أقامها مركز الحكم  الكميتي للدراسات والبحمث  -8

واالستشارات ، للتحضير لمؤتمر ) دور مراكز الدراسات والبحمث العربي  في ص اع  

، العربي  التحديات وأوجه التعاون االستراتيجي ، ببحث ع مانه : مراكز األبحاثالقرار 

 م .  2020نمفمبر  24وذلك يمم الثالثاء 

محاضرة بع مان الذي أقامها مركز الدراسات شارك في ال دوة الدولي  اإللكتروني  وإلقاء  -9

م تتر بمركز علي ستتياستت  فرنستتا واستتتراتيجتها في البحر األحمر إبان الحمل  الفرنستتي  

 م.2020أونالين  ،السمدان  بحمث دول البحر األحمر

الذي أقامها مركز الدراستتتتتتات اإلقليمي  بجامع   شتتتتتتارك في ال دوة الدولي  اإللكتروني  -10

 الممصتتل وع مانها" الثابو والمتغير في االستتتراتيجي  األمريكي  تجاه الشتترق األوستتط 

ياستتتتتتت  المارجي  األمريكي بحث بع مان  " تاريخ "  تجاه الشتتتتتترق األوستتتتتتط الستتتتتت ب

م بال دوة الدولي  أونالين باالشتتتتتتراك مع جامع  الممصتتتتتل بالعراق قستتتتتم 14/2/2021

 م 2021وصدر في كتاب عن مطبع  القم  للطباع  لل شر، الممصل العراق، التاريخ 

الذي أقامتها جامع  الزيتمن  بتمنس ، وجمعي  شتتتتتتتارك في ال دوة الدولي  اإللكتروني   -11

تدى الثقافي وم تدى عبد العزيز الثعالبي بع مان ) عبد العزيز الثعالبي وإشتتتتتتعاعه الم 

لشتتتتتيخ عبد العزيز الثعالبي وال مب  الستتتتتياستتتتت  و "ابحث " بع مان مغرًب ومشتتتتترقًا " ب

ا " بتتتاريخ 1931 – 1924الفكريتت  في م تتتتتتر )  م( صتتتتتتحيفتته الشتتتتتتمرى نممذجتتً

 .لزيتمن  تمنسأونالين مع جامع  ابال دوة الدولي   11/2/2021

 رابًعا:  الـنـدوات العلمية بالداخل :   

 م.2010فبراير  25ندوة مؤرخي م ر في القرن العشرين بالمجلس األعلي للثقاف   -1

 م.2010مارس  25االغتياالت السياسي  بالمجلس األعلي للثقاف   -2

 م.2010أبريل  22ندوة كازاخستان بمركز الشرق األوسط جامع  عين شمس  -3

 م( .2010االت جامع  عين شمس بعيدها الستين )حضر احتف -4

ندوة مستقبل المعلم العربي في عالم متغير، التي عقدتها كلي  التربي  بجامع  عين شمس  -5

 م. 2011يمنيم  2-1بدار الضياف  بالجامع  في الفترة من 

حضمر ندوة مرور مائ  عام علي مذابح األتراك لألرمن الذي أقامها مركز بحمث  -6

 م .2015/  4/  7الشرق األوسط بجامع  عين شمس في ودراسات 
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م ( ، بكلي  التربي  بجامع  عين شمس 1973عاًما علي حرب أكتمبر  42مقرًرا ل دوة ) -7

 م.2015بتاريخ أكتمبر 

مقرًرا ل دوة )العالق  بين التاريخ واألدب العربي باإلشتراك مع قسم اللغ  العربي  بتربي   -8

 م .2015عين شمس بتاريخ نمفمبر 

شارك ببحث في ندوة ق اة السميس في العالقات الدولي  التي أقامها مركز تاريخ م ر  -9

م ببحث 2015يمنيم  11-10المعاصر بدار الكتب والمثائق القممي  في الفترة من  

 بع مان ) االفتتاح األول لق اة السميس  وأثره علي االقت اد الم ري ( .

مع  عين شمس في تطمير كليات التربي  في م ر حضمر ندوة عن رؤي  كلي  التربي  جا -10

 م .2015يمليه  26بمركز التميز في 

شارك ببحث في المائدة المستديرة ) ق اة السميس العبمر الجديد ( التي أقامها المركز  -11

م . ببحث ع مانه ) ق اة  2015أغسطس  4القممي للترجم  في مدي   االسماعيلي  في 

  السميس الماضي والحاضر.

ر ندوة سي اء التاريخ والمستقبل التي عقدها مركز تاريخ م ر المعاصر بدار الكتب حض -12

 م وأدار الجلس  األولي .18/8/2015والمثائق القممي  في 

مقرر ندوة " م ر المكان واإلنسان "باالشتراك مع قسمي الجغرافيا والبيملمجي في  -13

 م.2016مارس  6كلي  التربي  جامع  عين شمس بتاريخ 

رندوة عن  " محمد علي مؤسس م ر الحديث  " قسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  مقر  -14

 م . 2016مارس 12عين شمس في من 

م  2016شارك في ال دوة التي أقامتها دار الكتب والمثائق القممي  بالقاهرة في مارس  -15

 لم اقش  كتاب السميس  مدي   التاريخ .

بيكم" بمركز تاريخ م ر  –من سايكس  مقرر ندوة " العالم العربي بعد مائ  عام -16

 م .19/5/2016المعاصر بدار الكتب والمثائق القممي  في 

شارك في ال دوة التي اقامتها سفارة السميد بالقاهرة بالتعاون مع وحدة االت ال والتعاون  -17

نمفمبر  21الدولي بكلي  التربي  جامع  عين شمس عن العالقات الم ري  السميدي  في 

 م. 2016

م )ستمن عاًما علي حرب السميس(    1956إلشتراك ببحث في ندوة انت ارم رعام ا -18

م . ببحث 2016ديسمبر  22بمركز تاريخ م ر المعاصر بدار المثائق القممي  بتاريخ 

 م" .1956عن " الممقف السعمدي من حرب السميس عام 
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جامع  عين شمس  حضمر ال دوة التي أقامها قسم الفلسف  وعلم االجتماع بكلي  التربي  -19

 م.2017أبريل  10-9بع مان " الشباب ومماجه  اإلرهاب " في الفترة من 

حضمر االحتفال ب دور العدد الرابع من ممسمع  م ر والقضي  الفلسط ي  بالمجلس  -20

 م .2017األعلي للثقاف  في مارس 

ي  الفارسي  المشارك  ببحث في ندوة كلي  األداب بجامع  الم يا ع مانها " العالقات العرب -21

 م .17/4/2017م " بتاريخ 1908-1872عبر الع مر 

 15مقرر ال دوة في دار المثائق بالفسطاط  بم اسب  مئمي  ميالد جمال عبد ال اصر، في  -22

 م .2018ي اير 

 21مقررندوة ذكرى مئمي   ميالد جمال عبد ال اصر بمركز بحمث الشرق األوسط في  -23

 م .2018ي اير 

لبشري  ودورها في تطمير العملي  التعليمي  . بمركز بحمث الشرق مقرر ندوة الت مي  ا -24

 م .2018فبراير  10األوسط في 

من أبريل 31مقرر ندوة الهمي  والشم ي  الم ري  بمركز بحمث الشرق األوسط في  -25

  م .2018

مقرراحتفالي  لألحتفال بمرور خمسين عاًما علي إنشاء مركز بحمث الشرق األوسط  -26

 م بدار الضياف  جامع  عين شمس . 2018مايم  2ذلك في م( و1967-2017)

يمنيم ( بدار الكتب والمثائق القممي  . ببحث ع مانه  30مقررومشارك في ندوة )ثمرة  -27

 م 2018يمليم  3يمنيم (   وذلك في  30) عمامل نجاح ثمرة 

مقرر ندوة  بمركز بحمث الشرق األوسط وع مانها ) محمد نجيب أول رئيس لم ر(    -28

 م.2018سبتمبر  1ذلك في و

م( بمركز بحمث 2018-1978مقرر ندوة ) أربعمن عاًما علي اتفاقي  كامب ديفيد )  -29

 .2018سبتمبر  15الشرق األوسط وذلك في 

م(  بمركز تاريخ 2018-1978مقرر ندوة ) أربعمن عاًما علي اتفاقي  كامب ديفيد )   -30

 م . 2018سبتمبر  27م ر المعاصر وذلك في 

وة ) حروب الجيل الرابع ( للماء أ.ح دكتمر هشام الحلبي . وذلك بكلي  التربي  مقرر ند  -31

  .م2018أكتمبر  15في 

مقرر ندوة ) األعالم واألمن القممي الم ري(  لإلعالمي خالد سعيد بم اسب  مرور   -32

 .م2018من أكتمبر  29  التربي  في عاًما علي انت ارات أكتمبر المجيد وذلك بكلي 45

-1918دوة " مرور مئ  عام علي ميالد الزعيم الراحل محمد أنمر السادات )مقرر ن  -33

 م . 2018أكتمبر  9م( ، التي عقد بالجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  في 2018
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ي اير  26مقرر ندوة اليمم الماحد بإتحاد المؤرخين العرب التي أقيمو يمم السبو  -34

  .م2019

بم اسب  مرور  -" ق اة السميس التاريخ والحاضراالشتراك بإلقاء محاضرة في ندوة  -35

عاًما علي افتتاح ق اة السميس " بمعرا القاهرة الدولي للكتاب وذلك يمم األربعاء  150

  .م2019ي اير  30

في مئ  عام "  1919المشارك  ببحث في ندوة مركز تاريخ م ر المعاصر "ثمرة   -36

مارس  13العراق نممذجا ( بتاريخ  م في العالم العربي1919ببحث ع مانه )صدى ثمرة 

2019. 

رئيس ندوة رؤي  تحليلي  لالنتمابات االسرائيلي  التي اقامها مركز بحمث الشرق األوسط   -37

 .6/4/2019بجامع  عين شمس بتاريخ 

ة االسالمي  في روسيا عبر المشارك  ببحث في ندوة مكتب  االسك دري  تراث الحضار -38

بتاريخ  "اد الط طاوي بين نجريج و سان بطرسبرجمحمد عي": الع مر، ببحث ع مانه

11/4/2019 . 

مقرر ورش  العمل وع مانها " التمكين السياسي للمرأة: م ر نممذًجا " الذي عقده   -39

 م . 2020ديسمبر  6مركز بحمث الشرق األوسط في 
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 ا: اإلعاراتثالثً 

 السعمدي  ( علي ال حم التاليبيتمو اإلعارة ) عضم هيئ  تدريس بالمملك  العر  : 

 

اإلعارة إلى المملكة العربية السعععععودية للعمل ) أسععععتاذ مسععععاعد للتدريس بكلية البنات  أوالً:

  :بالقصيم األقسام األدبية في الفترة

 2000- 2007م  كليات تعليم الب ات.  

 2007 - 2009م جامع  الق يم.  

 

م باألنشععععععلة العلمية 2009حتى عام م 2000وقد قام سععععععيادته خال  فترة عمله من عام 

 التالية : 

 : في مجا  التدريس .أ

 : بكلية البنات األقسام األدبيةبتدريس المقررات الدراسية االتية  /قام األستاذ الدكتور

 تاريخ العرب الحديث . -1

 تاريخ العرب المعاصر . -2

 تاريخ المملك  العربي  السعمدي  .  -3

 تاريخ شبه الجزيرة العربي  . -4

 ريخ األوروبي الحديث والمعاصر .التا -5

 حاضر العالم اإلسالمي . -6

 تاريخ الدول  العثماني  . -7

 انتشار االسالم في آسيا . -8

 انتشار االسالم في أفريقيا  -9

 انتشار االسالم في أوروبا . -10

 م هج البحث التاريمي . -11

 قاع  بحث . -12

 ن مص ووثائق تاريمي  . -13
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 التاريخ األمريكي الحديث والمعاصر . -14

 مليج وج مب شبه الجزيرة العربي  . تاريخ ال -15

 التدريس لمرحلة الدراسات العليا : .ب

 م هج البحث التاريمي . -1

 قاع  بحث . -2

 مقرر تم  ي ) تاريخ المملك  ( -3

 انتدب للتدريس في كليات األقسام العلمية ببريدة لتدريس مقرر: ج.

 . حاضر العالم اإلسالمي 

 

 :دريس مقرريات المعلمات ببريدة لتانتدب للتدريس في كل .د

 . تاريخ العرب الحديث والمعاصر 

 

 جامعة القصيم( –كلية تعليم البنات األنشلة واللجان العلمية داخل ) في مجا  هـ.

 : أوالً : اللجان العلمية

   رئيس لج   دراس  المطط الدراسي  بكلي  العلمم واآلداب ) القسم األدبي ( بجامع

 .م (  2008 – 2006هـ/ 1430-1429الق يم )

 .  عضم لج   قسم التاريخ كلي  الب ات األقسام األدبي 

 . االشتراك في أعمال االمتحانات والك ترول 

 .  القيام بمهام الريادة واالشراف الطالبي للمستميات الدراسي  الممتلف 

  اقش  رسائل الماجستير والدكتمراهم . 

 المؤتمرات والندوات أثناء االعارة: 

الذي أقامته وزارة الثقاف  و اإلعالم السعمدي  باالشتراك  شارك في المؤتمر العلمي  -1

مع دارة الملك عبد العزيز بم اسب  مرور ثمانين عاماً علي إنشاء صحيف  أم القرى، 

م، ببحث 2005ديسمبر 14، 13هـ الممافق 1426ذو القعدة  12-11في الفترة من 

  في العالقات المـارجي  بـع مان "صـحيف  أم القرى م دراً للتاريخ السعمدي" دراسـ

 في  عهد الملك عبد العزيز ".
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شارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته الجمعي  التاريمي  السعمدي  في األحساء )اللقاء  -2

م ببحث بع مان: المجمد العثماني في األحساء وعالقته 2006مارس   27التاسع(  في 

 م(.1913-1871بالقمى المجاورة )

علمي الذي أقامته الجمعي  التاريمي  السعمدي  في الق يم )اللقاء شارك في المؤتمر ال -3

 العلمي الحادي عشر( بع مان " تاريخ وحضارة  الق يم عبر الع مر" 

 م 2008مايم  22-19هـ الممافق  1429جمادي األولي  17 -14في الفترة من 

األدبي  ببريدة، بم اسب  شارك في ال دوة الثقافي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات األقسام  -4

اختيار الرياا عاصم  للثقاف  العربي ، بمحاضرة ع مانها: "التطمر  التاريمي 

 م .2000أكتمبر  2هـ الممافق 16/8/1421والحضاري لمدي   الرياا" وذلك في

شارك في ال دوات العلمي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات بم اسب  اليمم المط ي  -5

 دى س مات االعارة بع مان "م جزات الملك عبد العزيز آل سعمد" السعمدي  علي م

شارك في ال دوة العلمي  التي أقامتها كلي  التربي  للب ات بجامع  الق يم بم اسب  اليمم  -6

، ببحث بع مان : "الملك عبد العزيز آل  2007من سبتمبر23المط ي للمملك  في 

 سعمد وإعالن تمحيد المملك ".
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 لجمعيات والهيئات العلمية المنتمي لها في الداخل والخارج.ا 

 

 )أ( المستوى الدولي : 

  م2016أغسطس  13نائب األمين العام لالتحاد الدولي للمؤرخين في 

  م 2022-2019لمدة ثالث س مات من  36عضم البرلمان الدولي لعلماء الت مي  البشري  برقم

. 

 )ب( المستوى العربي :  

 راس  المطط الدراسي  بكلي  العلمم واآلداب ) القسم األدبي ( بجامع  الق يم رئيس لج   د

 م ( . 2008 – 2006هـ/ 1429-1430)

  م حتتتتي تاريمتتته )رقتتتم 2016عضتتتم مجلتتتس إدارة اتحتتتاد المتتتؤرخين العتتترب متتتن ديستتتمبر

 ( .509العضمي  

  م 2007هـ 1429م ذ  658عضم الجمعي  التاريمي  السعمدي  برقم 

   عمان األردن  –االستشاري  لمجل  رماح لعلمم المكتبات والتك ملمجيا عضم الهيئ 

  م . 2017يمنيم  11عضم اتحاد كتاب األنترنو العراقيين في 

  عضم المفد الم ري ممثالً لمزارة الثقاف  لحضمر مهرجان الج ادري  المط ي للتراث

 م 2017فبراير  6-2من  والثقاف  بالمملك  العربي  السعمدي  وإلقاء محاضرة خالل الفترة

 ،والملك  محكم أبحاث ترقيات لدرج  األستاذي  لجامعات الق يم ، األميرسطام بن عبد العزيز

 ،وميسانسعمد  بالمملك  العربي  السعمدي  ، وجامعات  بغداد ، وكردستان،والممصل 

دن والكمف  وتكريو وواسط والمست  ري  بالعراق، وجامع  اليرممك وجامع  مؤته باألر

 وجامع  الكميو بالكميو . 

   جامع  تكريو  –مستشار هيئ  تحرير مجل  صالح الدين للدراسات التاريمي  والحضاري– 

 م.2015العراق م ذ 

 بجامع   ال ادرة من مركز أحياء التراث  مستشار هيئ  تحرير مجل  التراث العلمي العربي

 م.2016العراق م ذ  –بغداد 

 تاريمي  والحضاري  بجامع  الملك خالد بالسعمدي  .مستشار لمجل  الدراسات ال 

  عضتتتتتتم الهيئتتتتتت  االستشتتتتتتاري  لمجلتتتتتت  أشتتتتتتت متا للدراستتتتتتات االنستتتتتتاني  بتتتتتتالعراق متتتتتتن

 م.2018مارس  18
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   جدة السعمدي  من  –عضم هيئ  تحرير مجل  مسالك للدراسات الشرعي  واللغمي  واالنساني

 م . 2019

 ساني  التي ي درها االتحاد الدولي للمبدعين في عضم هيئ  تحرير مجل  أوتاد للعلمم اإلن

 م . 2021العراق 

  م 2021بالعراق .فبراير عضم الهيئ  العلمي  لمجل  الذاكرة والحضارة 

   رئيس المؤتمر الدولي "للبحث العلمي في المطن العربي الماقع والمأممل" الذي عقد في

 م .2019عمان باألردن 

  م ( الذي عقد 2030المستدام  في العالم العربي رؤي   رئيس المؤتمر الدولي ) الت مي

 .م2020سبتمبر  28أونالين بين مركز بحمث الشرق األوسط ومركز رماح باألردن في 

  (   المستوى المحلي ) داخل مصر ( : ج)

 على مستوى الجامعة :    

 ( لي اآلن إ2017مدير مركز بحمث الشرق األوسط والدراسات المستقبلي  بجامع  عين شمس

 م (.2021

   مؤستتتس كلي  الشتتترق األوستتتط العليا للعلمم الستتتياستتتي  واالقت تتتادي  بممافق  مجلس الجامع

 م  )  تحو اإلنشاء( . 23/12/2019بتاريخ 

   م في مجال العلمم االجتماعي .2018عضم لج   المحكمين لجائزة عين شمس التقديري  لعام 

 م(2021إلي اآلن )2017  عين شمس  رئيس تحرير مجل  بحمث الشرق األوسط بجامع. 

  (  2021إلي اآلن  1984عضم هيئ  تدريس بجامع  عين شمس  لالعمام التالي) م 

   م . 2025عضم لج   األعداد لليمبيل الماسي لجامع  عين شمس المزمع عقده في 

 

 على مستوى الكلية :

  ( 2019 يمليم 31م إلي2015أغسطس  18رئيس قسم التاريخ بتربي  عين شمس )م 

  2015مارس  30أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر من . 

   م(  ) 2016/2017جامع  عين شمس لمدة ثالث أعمام متتالي  ) -أمين مجلس كلي  التربي

 م( .2018/2019م(    ) 2018 /2017

   م.2012م سق لج   إعداد الئح  التعليم ماقبل الجامعي للدراسات االجتماعي 

 م( . 2014 – 2009بكلي  التربي   )  م سق وحدة الجمدة 



 

 

 

   

 

Page 20 of 103 
 

  مستشار هيئ  تحرير مجل  كلي  التربي  جامع  عين شمس في العلمم اإلنساني  واألدبي  م ذ

 م .2021م  حتي اآلن 2016

 2015عضم لج   اختيار مستشار المماد اإلجتماعي  بمزارة التربي  و التعليم عام . 

 م  2016-2015بي  جامع  عين شمس عضم اللج   العليا لالمتحانات كلي  التر 

  (  2015 – 2011رئيس ك ترول الفرق  الثالث  اساسي بتربي  عين شمس  . ) م 

 ( م2019  - 2015  جامع  عين شمس ) مؤسس ومقرر سيم ار قسم التاريخ بكلي  التربي 

  كتاب و بحث في ممتلف أفرع التاريخ الحديث و المعاصر .  97له أكثر من 

 المستوى المجتمعي خارج الجامعة : األنشلة على 

  م ( 1998)وعضم عامل م ذ عام  م2016عضم مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب

 ( . 509ورقم العضمي  )

  828رقم العضمي   0م ، 2020عضم اتحاد األثارريين العرب . ) 

  (  1333عضم اتحاد كتاب م ر رقم العضمي . ) 

   م حتي 2015بدار الكتب والمثائق القممي  مارس نائب رئيس تحرير مجل  م ر الحديث

 م.2021تاريم  

    حتي تاريمه  2017مسئمل لج   المكتبات باتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة م ذ عام

 م .2021

  م 2021م حتي تاريمه 2015عضم اللج   العلمي  بمركز تاريخ م ر المعاصر من مارس

. 

  وعضم عامل  م2015ات التاريمي  فبراير عضم مجلس إدارة الجمعي  الم ري  للدراس (

 (.225/7م ( ) ورقم العضمي  1984م ذ 

  رئيس تحرير المجل  العربي  للدراسات التاريمي  ، ال ادرة عن المركز الثقافي األسيمى

 م .2015بجامع  الزقازيق  

  ري  ُمحكم أبحاث الترقي  لدرج  االستاذي  واستاذ مساعد بالمجلس األعلي للجامعات الم

 م( . 2022-2020) الدورة الحالي  

  .  ُمحكم أبحاث تاريمي  لل شروالترقي  لدى الجامعات العربي 

  م . 1997االشتراك في مشروع وثائق تاريخ العرب الحديث 

 . محكم أبحاث لمجل  م اريقا التي ت در عن  كلي  الب ات عين شمس 

 . محكم أبحاث للمجل  العلمي  لكلي  الب ات عين شمس 
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  . محكم أبحاث لمجل  المؤرخ العربي التي ي درها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

 . محكم أبحاث لمجل  حملي  آداب عين شمس 

  . محكًما لمجل  كلي  اآلداب بجامع  بمرسعيد 

  . عضم هيئ  تحرير مجل  اآلداب جامع  حلمان 

  . عضم هيئ  االستشاري   لتحرير مجل  اآلداب جامع  أسمان 

 كًما لمجل  كلي  اآلداب بجامع  أسيمط . مح 

 جامع  علي لمي سي البليدة ) الجزائر ( كلي  العلمم اإلنساني  واالجتماعي    لمجل  حكم م 

 . عضم هيئ  االستشاري   لتحرير مجل  اآلداب ق ا جامع  ج مب المادي 

  االشتراك في إعداد مجلد م ر في الممسمع  األفريقي  ال ادرة عن هيئ  اليمنسكم– 

 م . 1997القاهرة 

  الم ري  والسعمدي  اشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتمراه في الجامعات

 ناتها بالتف يل ( داخل السيرة الذاتي  .ارسال  مكتمب بي 106والعراقي  ) حمالي 

  مؤتمر دولي ومحلي وندوة داخل م ر ، وسبع مؤتمرات وندوات خارج  85شارك في

 ناتها بالتف يل ( داخل السيرة الذاتي  .ام ر . )مكتمب بي

   درها س ميًا مركز بحمث الشرق المسط بدًءا العلماء التي ي ملتقيرئيس تحرير سلسل 

 م . 2017من عام 
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 مظاهر التقدير العلمي والقومي

 في الداخل والخارج
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 مظاهر التقدير العلمي والقومي

 الداخل والخارج في
 

 :عضو الوفد المصري أوالً:   

المهرجان المط ي والمشارك  في  ارة الثقاف  لحضمرلمزممثال عضم المفد الم ري         

 -2(  بالمملك  العربي  السعمدي  وذلك خالل الفترة من 31للتراث والثقاف   ) الج اداري 

 م .2017فبراير   6

 من خارج الجامعة ) من جامعات عربية (:التكريم ثانيًا:  دروع    

ي العملي  لمجهمده الكبيرف جامعة القصععععععيمدرع شتتتتتتكروتقديرمن كلي  اآلداب ببريدة  -1

 التعليمي  ومشاركته في ال دوات والمؤتمرات .

درع شكر وتقدير من كلي  العلمم واآلداب في بريدة األقسام األدبي  جزاء لما قام به من  -2

 م .2008/2009جهد مملص وعلم نافع  

 عن بحث  جامعة القصيمم من 2007هـ /1428جائزة البحث المتميز للعام  -3

 ياس  السعمدي  في عهد الملك عبد العزيز آل سعمد(.)يمسف ياسين ودوره في الس

درع شتتتكر وتقدير للمجهمدات الطيب  التي أستتتهمو في نجاح وتطمير العملي  التعليمي   -4

 م  . 2009 /2008 بكلية العلوم واآلداب ببريدة جامعة القصيممن قسم التاريخ 

تاريخ  22ة قسععععم التاريخ كلية التربية جامعة عين شععععمس دفعدرع تكريم من طالب  -5

 م .2016لعام 

 م .2017  جامعة تكريت العراقيةدرع  -6

 م .25/11/2019اح( األردن في م)ر مركز البحث وتلوير الموارد البشريةدرع  -7

في معهد الدراستتتتتتات والبحمث   سععععععفير ليبيا في الكون و سعععععععد بكاردرع تكريم من  -8

 م  .2019األسيمي  جامع  الزقازيق ، ي اير 

 م.2019،" لكويتي للدراسات والبحوث و االستشاراتالحكمة ا"مركز درع  -9

 م . 2020، "  المملكة العربية السعودية -جدة  –" الخليج لألبحاث درع مركز   -10
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 : وهيئات أخرى من جامعات مصرية التكريم  دروع -ثالثًا: 

 م .2017للمشارك  في مؤتمرها الس مي  لعام  منظمة السالم والتسامحدرع  -1

م إللقاء محاضتتترة عن التحديات التي تماجه 2018بالقاهرة امعة بدر جدرع تكريم من  -2

 القدس .

 م  .2018 أكاديمية الجامعة العربية للدراسات وتكنولوجيا المعلوماتدرع  -3

  م .2018نمفمبر  28من اتحاد المؤرخين العرب شوامخ المؤرخين العرب درع  -4

 العالي والبحث العلمي . بحلمان التابع لمزارة التعليمقالدة مركزإعداد القادة  -5

 م . 2019بم اسب  احتفاالت أكتمبر المجيدة عام حزب حماة الوطن درع  -6

 م .2019بم اسب  احتفاالت أكتمبر المجيدة جامعة السادات درع  -7

 

 من داخل جامعة عين شمس:التكريم رابًعا : دروع 

 م .2017لقسم التاريخ بجامع  عين شمس  هيئة الجودة واالعتماددرع  -1

المركز األو  لح مله علي  جامعة عين شمس لمركز بحوث الشرق األوسطع در -2

 م . 2018نمفمبر  19 كأفضل مركزعلى مستوى الجامعة

للجهمد المبذول  خالل فترة رئاس  القسم حتي عام  كلية التربية جامعة عين شمسدرع  -3

 م .2019

علي نشأة  عاًما 50بم اسب  مرور  مركز بحوث الشرق األوسطالح مل علي درع   -4

 م . 2018المركز يمنيم 

الح مل علي جائزة جامع  عين شمس التقديري  في مجال العلمم االجتماعي  لعام   -5

 م . 2021

 شهادات التقدير: خامًسا :

حاصل علي جائزة الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  ألحسن رسال  ماجستيرفي  -1

 م.1993/1994التاريخ الحديث في جامع  عين شمس عام 

شهادة تقدير من كلي  التربي  لألقسام األدبي  جامع  الق يم ببريدة بالمـملك  العربي   -2

 م .2007هـ /1428السـعمدي  للمساهم  في انجاح فاعليات اليمم المط ي السعمدي 

شهادة تقدير من مركز بحمث الشرق األوسط جامع  عين الشمس للمشارك  في  -3

 م .2009/2010لمركز المؤتمرات وال دوات التي أقامها ا
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شهادة تقدير من مركز بحمث الشرق األوسط جامع  عين الشمس للمشارك  في الممسم  -4

 م . 2011 /2010الثقافي للمركز 

شهادة تقدير من كلي  التربي  جامع  عين شمس لمساهمته في إثراء مكتب  الدراسات العليا  -5

 بمجممع  من مؤلفاته العلمي .  

 م2013/2014دة الجمدة بكلي  التربي  جامع  عين شمس، شهادة شكر وتقدير من وح -6

شهادة شكر وق يدة شعري   تكريم مهداه من الشاعر الدكتمر محمد رفعو عبد العزيز  -7

 م  .2015مارس 

 تقدير من دار الكتب والمثائق القممي  للمشارك  في ندوة ) السميس مدي   التاريخ (  -8

  التربي  جامع  عين شمس للمشارك  في ندوة شهادة شكر وتقدير من قسم الجغرافيا بكلي -9

 " م ر المكان واإلنسان " . 

شهادة شكروتقدير من إدارة كلي  التربي  جامع  عين شمس في المؤتمر العلمي الس مى  -10

 م  لمجهمده في ال شاط الثقافي بالكلي .2016للكلي  نحم أداء أفضل  لعام 

ربي  لجهمده في التطمير واالرتقاء بالقسم شهادة شكر و تقدير من قسم التاريخ بكلي  الت -11

 م .2017عام 

الح مل علي شهادة تقدير من كلي  التربي  لح مل قسم التاريخ علي المركز األول  -12

 م . 2017ألفضل قسم في كلي  التربي  لألقسام األدبي   لعام 

  اديمي  شهادة شكر وتقدير من كلي  التربي  للمشارك  في مؤتمر الكلي  " المهارات األك -13

 م " .2018والمه ي  وإعداد المعلم 

شهادة شكر وتقدير في احتفالي  تكريم شمامخ المؤرخين العرب من اتحاد المؤرخين   -14

 م .2018العرب بالقاهرة 

شهادة شكر وتقدير من إدارة كلي  التربي  بجامع  عين شمس للمشارك  الفعال  في المؤتمر  -15

 م .2018 ي  وإعداد المعلم " بع مان " المهارات األكاديمي  والمه

 م .2020شهادة شكر وتقدير من اتحاد طلب  ليبيا بجمهمري  م ر العربي   -16

عرب الممسمم : البحر المتمسط عبر مؤتمر اتحاد المؤرخين الشهادة شكر وتقدير من  -27

الع مر ببحث ع مانه البحر المتمسط في ال راع البريطاني الفرنسي إبان الحمل  

 م . 2020نمفمبر  5الفرنسي  علي م ر بتاريخ 

"مائ  عام علي تأسيس شهادة شكر وتقدير من مركز بحمث الشرق األوسط عن مؤتمر  -17

 22م ( " الذي عقده مركز بحمث الشرق األوسط في 192020-1920ب ك م ر )

 . م2020ديسمبر 
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المؤتمر الدولي " األمم  رشهادة شكر وتقدير من مركز بحمث الشرق األوسط عن  -18

—1945عاًما علي إنشائها )  75المتحدة ومعالج  قضايا الشرق األوسط " بم اسب  مرور 

 م .2021مارس  31-30م ( الذي عقده مركز بحمث الشرق األوسط يمم 2020

" الدولي العلمي المؤتمرشهادة شكر وتقدير من مركز بحمث الشرق األوسط عن  -19

مركز بحمث الماممل " الذي عقده التكامل االقت ادي الم ري السمداني بين الماقع و

 م2021يملي   27في الشرق األوسط 

. 
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 التاريخ الوظيفي
 

 المناصب اإلدارية داخل الجامعة:   أوالً    

 المناصب اإلدارية داخل الكلية  : ثانيًا 

 األنشلة التي قام بها داخل الكلية الثًا: ث

 : االنتدابات خارج كلية التربيةرابًعا
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 الــتـدرج الـوظــيـفـي

 م.19/11/1984معيد بقسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس من   -1

 م. 12/1993/ 26مـدرس مساعد بقسـم التاريخ بكلي  الـتربي  جـامع  عـين شمس من -2

 م.30/3/1998لتاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس منمدرس بقسم ا -3

 .م 2009/ 28/12ستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس من أ -4

 م .    2015 /30/3أستاذ بقسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس من  -5

 

 المناصب اإلدارية داخل الجامعة أوالً:                      

  كز بحمث الشرق األوسط والدراسات المستقبلي  بجامع  عين شمس  لفترتين مدير مر

 متتالتين :

  م .2019نمفمبر  28  -م 2017نمفمبر  29لفترة األولي من ا 

    م . 202 1حتي نمفمبر –م 2019نمفمبر  29الفترة الثاني  من 

   مجلس الجامع  مؤسس كلي  الشرق األوسط العليا للعلمم السياسي  واالقت ادي  بممافق

 م  )  تحو اإلنشاء( . 23/12/2019بتاريخ 

   م في مجال العلمم 2018عضم لج   المحكمين لجائزة عين شمس التقديري  لعام

 االجتماعي .

  م(2021)إلي اآلن 2017عين شمس  رئيس تحريرمجل  بحمث الشرق األوسط بجامع. 

 ن شمس بقرار أ.د عبد المهاب عضم لج   األعداد  لإلحتفال باليمبيل الماسي لجامع  عي

 م .2025عزت رئيس الجامع  المزمع عقده في 

  م لمدة عامين 2021/ 9/2عضمالمجلس  البحثي لجامع  عين شمس المعتمد في. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Page 29 of 103 
 

 المناصب اإلدارية داخل الكليةثانيًا:

  رئيس قسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس في الفترة  من    رئيس قسم 

  .م (2019 -2015)

 م(،  2016/2017جامع  عين شمس لمدة ثالث أعمام متتالي  )أمين مجلس كلي  التربي  ب

 م( .2018/2019) م( ،2018 /2017) 

 (  2017-2016عضم لج   وضع معاير الكتاب الجامعي علي مستمى كلي  التربي.)م 

   م.2012م سق لج   إعداد الئح  التعليم ماقبل الجامعي للدراسات االجتماعي 

 م( 2011-2010، )م(2010-2009جمدة بكلي  التربي  )م سق وحدة ال 

 م( . 2015-2014م( )2014-2013م( )2013-2012م( )2011-2012)

 ( 2013-2012م()2011 – 2009م(، ) 2000 -1998عضم لج   شئمن الطالب)م. 

 (  2016 -2015م(، )2000 -1999عضم لج   العالقات الثقافي ،)م 

 م(. 2019-2018(، )2018-2017(، )م2016-2017)

 ( 2018-2017م( )2017-2016م( )2016 -2015عضم لج   الدراسات العليا  )م

 م( .2018-2019)

  .  م سق اختيار لجان المراقبين في امتحانات كلي  التربي 

   م(2012/2013م(، )2011/2012)رئتتتتيتتتتس لتتتتجتتتتان التتتتمتتتتراقتتتتبتتتت  بتتتتالتتتتكتتتتلتتتتيتتتت ، 

 م(.2014/2015)  ،م (2014 /2013)

 م( .2017-2016م( )2016-2015   اختبارات الطلب  الجدد )عضم لج 

 ( 2016-2015عضم اللج   العليا لالمتحانات.)م 

 (  2017-2015عضم اللج   العليا إلعداد الجداول الدراسي  بالكلي. )م 

  م ممثالً لقسم التاريخ.1998/1999عضم لج   العالقات الثقافي  للعام الجامعي 

 م (،  1999إلي  1995تحانات والك ترول بالكلي  من عام )االشتراك في أعمال االم

 ( . م2009-2015)

   م2016-2015التربي  جامع  عين شمس عضم اللج   العليا لالمتحانات كلي.  

   رئيس ك ترول الفرق  الثالث  اساسي بتربي  عين شمس لمدة أربع   أعمام 

 (2011  /2012(  ،)2014 /2013م(، ) 2013/  2012م. ) م 

  ( 2019  - 2015مؤسس ومقررسيم ار قسم التاريخ بكلي  التربي  جامع  عين شمس)م. 
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 األنشلة التي قام بها داخل الكليةثالثًا: 

  ) م .2016أقام أول معرا لقسم التاريخ بع مان ) م ر عبر الع مر 

 ( وتكريم 2016 -2015اقام المؤتمر الستتتتتت مي العلمي األول  لقستتتتتتم التاريخ  عام ،) م

 م .  2016تاريخ ( لعام  22يجي القسم الدفع  ) خر

  م بع مان م ر تاريخ و حضارة . 2017اقام معرا لقسم التاريخ للعام الثاني 

  م، وتكريم  2017 – 2016اقام المؤتمر الستتتتتت مي العلمي الثاني لقستتتتتتم التاريخ  عام

 م.  2017تاريخ(  لعام  23خريجي القسم الدفع  ) 

 م . 2017يزين من أعضاء قسم التاريخ أقام حفل لتكريم المتم 

  م . 2019-2018أقام المؤتمر الس مي العلمي لقسم التاريخ عام 

 ( 2017م( ))2017-2016أقام حفل اختيار األم المثالي  علي مستتتتتتمى القستتتتتم أعمام-

 م( . 2019-2018م()2018

  وأثاره علي ألقي محاضتترة بستتمي ار قستتم التاريخ بع مان ) اإلفتتاح األول لق اة الستتميس

 االقت اد الم ري ( 

 ) أقام ندوة بم اسب  احتفاالت أكتمبر بع مان ) أسرار حرب أكتمبر يرويها األبطال 

 . تم استضاف  الماء سعد مرجان والعميد محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتمبر 

   أقام ندوة عن األمن القممي واستتتتضتتتاف فيها اللماء ناجي شتتتهمد المستتتتشتتتار بأكاديمي

 اصر العسكري  .ن

   أقام ندوة عن وحروب الجيل الرابع وأستضاف اللماء هشام الحلبي المستشار بأكاديمي

 ناصر العسكري  .

  شباب مع اإلعالمي خالد وشارك في ال دوة التي أقامتها كلي  التربي  في برنامج ملتقي ال

 سعد وأيذيع علي الق اة الثاني  الم ري  . 
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كلية   -التي قام سيادته بالتدريس فيها في مرحلة الليسانس أوالً: األقسام األدبية 

 التربية جامعة عين شمس: 
 

 قسم التاريخ . -1

 قسم الجغرافيا . -2

 قسم اللغ  االتجليزي  . -3

 قسم اللغ  العربي  . -4

 

 :قام بالتدريسها لمرحلة الليسانسثانيًا : المواد التي 
 تاريخ العرب الحديث . -1

 تاريخ الدول  العثماني  . -2

 ريخ العرب المعاصر .تا -3

 التاريخ األمريكي . -4

 تاريخ م ر الحديث . -5

 تاريخ م ر الحديث والمعاصر .  -6

 

 :لتدريسها لمرحلة الدراسات العلياثالثًا : المواد التي قام با
 الدبلمم العام إلعداد المعلم . -1

 الدبلمم المه ي . -2

 الدبلمم الماص إلعداد المعلم . -3

 مرحل  الماجستير . -4

 اه .مرحل  الدكتمر -5
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 :: االنتدابات خارج كلية التربية رابًعا
 

كلي  األداب جامع  عين شمس ) التعليم المفتمح ( لتدريس مقرر م هج البحث    -1

 . م( 2018-2017)التاريمي 

كلي  التربي  ال معي  للتدريس لقسم اإلعالم التربمي لتدريس مقرر تاريخ العالم الحديث  -2

-2012( )م 2012- 2011م( )2011-2010) ( 2010-2009) والمعاصر 

م( 2017-2016( ) 2016-2015( 2015-2014م( )2014-2013م( )2013

 .م(2021-2020( )2020-2019م( )2019-2018م( )2017-2018)

لعام كلي  اآلداب جامع  بمرسعيد للتدريس لبرنامج الدراسات العليا ) دكتمراه (  -3

 م:2020-2021

  20، 19تاريخ الدول  العثماني  القرن  - الفصل الدراسي  األو  :

 ن مص تاريمي  باللغ  االج بي  ـ                                 

 تاريخ العرب الحديث والمعاصر  -  الفصل الدراسي الثاني:

 تاريخ اقت ادي واجتماعي . -                                   
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 البحوث المنشورة

 مجالت  النشر ( العلمي الدولي Scopus  أو  ISI) 

 )النشر العلمي المحلي ) مجالت مفهرسة تصدر عن جهات أكاديمية 

 . تحكيم أبحاث لمجالت علمية مفهرسة لجهات أكاديمية 

 . فحص االنتاج العلمي للترقية لدرجة أألساتذة واالساتذة المساعدين 
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 النشر العلمي 

 (ISI  أو  Scopus لدولي ) مجالت أوالً : النشر العلمي ا

 م عنوان البحث تاريخ النشر مكان النشر

 تحو ال شر ممسكم

لرحال  والمستشرقمن الروس في م ر إبان فترة ا

 .م(1848-1805حكم محمد علي )

  تم ترجمته باللغ  الروسي 

Русские востоковеды в Египте во 

период правления Мухаммеда Али 

(1848-1805) Ашраф Мухамед Мунис 

1 

المؤتمر الدولي 

قضايا المياه في 

الشرق األوسط 

الماقع و المستقبل، 

الذي عقده مركز 

بحمث الشرق 

األوسط بجامع  

عين شمس 

ISSN: 2536-

9504)  ) 

 2 الماء في القرآن الكريم. م2019

المؤتمر الدولي 

البحث العلمي في 

المطن العربي 

ممل، الماقع و المأ

د في عمان الذي عق

 األردن  /

(ISSN: 2707-

4161)>> 

في الفترة 

25-27 

نمفمبر 

2019 

الدراسات التاريمي  العليا في الجامعات العربي  فرع 

التاريخ الحديث في م ر نممذجاً، الماقع والتحديات 

 والمستقبل
3 

جامع  

 الممصل

 العراق 

 م2021

الستتياستت  المارجي  األمريكي  تجاه الشتترق 

 األوسط 
 

4 
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 م عنوان البحث تاريخ النشر مكان النشر

جامع  

الزيتمن  

 تمنس 

 م2021

الشيخ عبد العزيز الثعالبي وال مب  السياس  و 

م( صحيفه 1931 – 1924الفكري  في م ر ) 

 الشمرى نممذًجا " 

5 

المؤتمر العلمي 

االفتراضي )التعليم 

في العراق نظرة 

  تقيمية(

 بجامعة ب داد

 م2020
ين المؤسسات التعليمية األمريكية في العراق إبان الحربي

 العالميتين
6 

المؤتمر العلمي 

أهمية االفتراضي 

الكتابة التاريخية عبر 

العصور للحفاظ على 

  الهوية الحضارية

 بجامعة ب داد

 7 التاريخ ذاكرة األمة  م2020

 م2020 جامعة الموصل
أهمية الكتابة التاريخية عبر العصور للحفاظ على الهوية 

 الحضارية
8 

الندوة التي عقدتها 

الحمدانية  جامعة

بالعراق مئوية ثورة 

 العشرين في العراق

 9 م وأثرها في ثورة العشرين في العراق1919ثورة  م .2020

ندوة الجامعة 

 المستنصرية بالعراق
 م2020

تجربتي في الكتابة عن تاريخ العراق في العصريين العثماني 

 والملكي
10 
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 مفهرسة تصدر عن جهات أكاديمية (النشر العلمي المحلي ) مجالت ثانيًا : 

 م عنوان البحث تاريخ النشر مكان النشر

عي  الـم ري  مـجل  الجمـ

 للدراسات التاريمي 

 41العدد  

 م2001
محمد كـامل حسـين أول رئـيس لـجامـع  عين 

 شـمس
1 

 الجـغرافيـ  الم ري ، المجل 

 37العدد 

 ، القاهرةالجزء األول

 م2001
لي  األمـريكي  في العراق الم ـالح الـبترو

 م1928حـتي عـام 
2 

 مجل  مركز 

بحمث الشرق األوسط 

 13بجامع عين شمس ، العدد

 القاهرة

 م2003

صحيف  أم القرى م دراً للتاريخ السعمدي " 

دراس  في العالقات المارجي  في عهد الملك 

 عبدالعزيز"

3 

جامع  عين ب حملي  كلي  اآلداب

 شمس، 

 32مجلد 

 م2004
اس  فرنسا واستراتيجيتها في البحر األحمر سي

 إبان عهد الحـمل  الفرنـسي  علي  م ـر،
4 

مجل  مركز بحـمث الشـرق 

 بجامع عين شمس  األوسط 

 15العدد 

 م2004
يمسف ياسين ودوره في السـياس  السعمدي  

 المـعاصرة
5 

مجل  المؤرخ العربي، إصدار 

اتحاد المؤرخين العرب 

 14بالقاهرة،العدد 

 م2006
ممقف الملك سعمد بن عبد العزيز آل سعمد من 

 العدوان الثالثي علي مـ ر
6 

 مـجل  مركز

بحمث الشرق األوسط بجامع  

 عين شمس 

 21العدد  

 م2007
ال ماب العرب في مجلس المبعمثان العثماني 

 م1914-1908في استانبمل 
7 

 م2007 علي للجامعاتقدم للمجلس األ
  المغربي : دراس  نقدي  تاريخ الحرك  المط ي

 تحليلي  في أهم م ادرها
8 

 مـجل  مركز 

حمث الشرق األوسط بجامع  ب

 عين شمس

 23العدد 

 م2008
التـمثيل الق  لي والدبلمماسي السـمفيتي في 

 م1938-1926المملك  العربي  السعمدي  
9 

 مجل  مركز 

ث الشرق األوسط بجامع  بحم

 عين شمس 

 25العدد 

 م2009
اسي  ال داق  في عهد الملك عبد العزيز دبلمم

 (1952-1926آل سعمد )
10 

 مجل  مركز 

حمث الشرق األوسط بجامع  ب

 عين شمس

 26العدد  

 م2010

السياس  المارجي  اإليطالي  في  م طق  ج مب 

البحر األحمر وآثرها علي العالقات السعمدي  

 م(1942 -1925اإليطالي  )

11 
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 م عنوان البحث تاريخ النشر مكان النشر

ت الجمعي  الم ري  للدراسا

 2التاريمي  ج
 م2010

عشائر شمر الجربا العراقي  وصالتهم بالدول  

 في القرن التاسع عشر الميالدي
12 

الجمعي  الم ري  مجل  

 للدراسات التاريمي 
 م2011

السلط  البريطاني  في العراق إبان تأسيس 

 م1925دستمر 
13 

مجل  الجمعي  الم ري  

 للدراسات التا ريمي  

 47العدد 

 م2011
حكم الم ري في جزيرة طاشمز في عهد ال

 (1848-1813محمد علي باشا )
14 

اتحاد المؤرخين العرب ح اد 

19 
2011 

-1896المرأة العراقي  والتغيراإلجتماعي 

 م1959
15 

مجل   م ر الحديث  بمركز 

 تاريخ م ر المعاصر 

 13العدد 

 م2014

ظاهرة تعاطي المممر في مديري  الدقهلي  في 

-1876التاسع عشر الميالدي ، )أواخر القرن 

 م(1900

16 

مجل  الجمعي  الم ري  

 للدراسات التا ريمي 
 م2014

الرحال  و المستشرقمن الروس ورؤيتهم لم ر 

-1805إبان فترة حكم محمد علي باشا )

 م(1848

17 

الجمعي  الم ري  للدراسات 

 التاريمي 
 م2015

عبد العزيز سليمان نمار وم هجه في الكتاب  

 اريمي الت
18 

 ندوة  المائدة المستديرة

الذي العبمرالجديد( )ق اة السميس 

أقامها المركز القممي للترجم  

 بمدي   االسماعيلي 

 19 ق اة السميس الماضي والحاضر م 2015

 م1956كتاب م ر  

 مركز 

 تاريخ م ر المعاصر

 20 الرؤي  السعمدي  للعدوان الثالثي علي م ر م2016

ي العالقات المؤتمر الدول

الم ري  الروسي  عبر الع مر 

 بالمجلس األعلي للثقاف 

 م2016
 الروس في م ر في بالط محمد علي باشا

 م(1805-1848) 
21 

 م2016 اتحاد المؤرخين العرب
أزم  الحكم واإلدارة في العراق في آواخر 

 م(1896-1872القرن التاسع عشر الميالدى )
22 

الجمعي  الم ري  مجل  

 ات التاريمي للدراس
 م 2017

م هج علي باشا مبارك في كتابه المطط 

 التمفيقي  الجديدة
23 

 مؤتمر كلي  اآلداب 

 بجامع  الم يا
 24 م(1908-1872العالقات العراقي  الفارسي  ) م2017

 25 القدس و التحدي ال هيمني 2018 مجل  المؤرخ العربي

كتاب مؤتمر عالقات م ر 

ا باالتحاد السمفيتي ورسي

 مركزاالتحادي  الذي أقامه 

جامع   بحمث الشرق األوسط 

 عين شمس

 م 2019

مطبع  جامع  

 عين شمس

الشيخ محمد عياد الط طاوي بين نجريج و سان 

 بطرسبرج
26 
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 م عنوان البحث تاريخ النشر مكان النشر

 مؤتمر

 اتحاد المؤرخين العرب 
 م2019

بالد الشام في عيمن الرحال  و الروس 

 قسط طين بازيلي نممذًجا
27 

سمن عاًما كتاب  ندوة مائ  وخم

علي أفتتاح ق اة السميس مركز 

بحمث الشرق األوسط بجامع  

 عين شمس

 م2019
االفتتاح األول لق اة السميس  وأثره علي 

 االقت اد الم ري
28 

 مجل  أكاديمي  

 الشرط  الم ري 
 29 تاريخ الشرط  الم ري  الحديث م2020

 م2020 جامع  الكمف  العراقي 
إبان فترة حكم األوبئ  واألمراا في م ر 

 (.م1848-1805محمد علي باشا )
30 

مؤتمر مستقبل م طق  الشرق 

األوسط الذي عقد بجامع  عين 

 شمس

 31 م طلح الشرق األوسط مدلمله ومكمناته م2020

مجل  الجمعي  الم ري  

 للدراسات التاريمي 
 م2020

م علي الحرك  المط ي  1919أثر ثمرة 

 الجزائري 
32 

 مؤتمر 

 مؤرخين العرباتحاد ال
 م2020

البحر المتمسط في ال راع البريطاني 

 الفرنسي إبان الحمل  الفرنسي  علي م ر
33 

كتاب ندوة محمد نجيب أول 

رئيس لم ر التي اقامها مركز 

بحمث الشرق األوسط بجامع  

 عين شمس

 م 2018

 

 سبتمبر

 34 محمد نجيب في محكم  التاريخ

 

 : (ت علمية مفهرسةاث علمية )لمجالتحكيم أبحثالثاً: 

تحكيم بحث بع مان ) الت مير الفمتمغرافي في الدول  العثماني  و أشهر أساتذته( لمجل   -1

بحمث الشرق األوسط  التي ي درها مركز بحمث الشرق األوسط بجامع  عين شمس، 

 م . 2009اكتمبر 

( قيق األمنالعشرين من ي اير في تحتحكيم بحث بع مان ) دور الدول  بعد ثمرة المامس و  -2

 م .2013لمجل  الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  ، فبراير 

: يمن و الكتاب  التاريمي  الجديدةتحكيم بحث بع مان ) المليج العربي البي يمن ال مبم -3

دراس  في التمطيط االستراتيجي ( لمجل  الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  في 

 م 11/3/2014

م ( ، لمجل  الجمعي  2005-1980لعالقات السعمدي  الممريتاني  تحكيم بحث بع مان )ا -4

 .2015الم ري  للدراسات التاريمي  ، مارس 
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م( 1798-1517تحكيم بحث بع مان ) اإلدارة في أسماق القاهرة في الع ر العثماني )  -5

 ،  ذي ي درها مركزتاريخ م ر المعاصرلمجل   م ر الحديث  ال

 م .2015، لعام 14العدد 

 يم بحث بع مان ) ممقف الماليات المتحدة األمريكي  إزاء ثمرة بمليفيا تحك -6

 م.2014م( لمجل  الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي ، يمنيم 1952عام 

م 1991-1990تحكيم بحث بع مان ) ممقف دول  فلسطين من الغزو العراقي للكميو  -7

 .  م2015القسم التربمي ،أغسطس  –وذلك لمجل  كلي  التربي  

-1535/هـ1217-1948)ل العالقات العثماني  الفرنسي  مراحبع مان:"تحكيم بحث  -8

 م.2015لمجل  جامع  الق يم )العلمم العربي  واإلنساني ( ، أغسطس  م(1802

-1922تحكيم بحث بع مان ) الحرك  التجاري  الليبي  في مدي   السلمم الم ري  ) -9

 ،20المعاصر في  العدد   م( لمجل  م ر الحديث  بمركز تاريخ م ر1931

 م  .2016لعام  

تحكيم بحث بع مان "ال زاع بين م الح البترول البريطاني  واألمريكي  في الشرق    -10

م(" لمجل  جامع  الق يم بتاريخ 1939-1919هـ / 1357-1337األوسط )

 م .28/2/2016

لل شر بمجل  نممذًجا "   التاريمي  لمي اء عيذاب وزيلع أتحكيم بحث بع مان " األهمي -11

 م .9/9/2016جامع  الق يم بتاريخ 

تحكيم بحث لحملي  كلي  اآلداب  جامع  عين شمس بع مان " تدابير مت رفي  لماء  -12

العمارة في السيطرة علي انتشار مرضي الطاعمن والتيفمس في قضاء علي الغربي في 

 م "1945شباط / فبراير  15 –كانمن الثاني / ي اير  28برقياتها 

 م .2016ديسمبر  27خ بتاري

تحكيم بحث  لحملي  كلي  اآلداب  جامع  عين شمس بع مان " سياس  بريطانيا تجاه مسأل   -13

 م .2016ديسمبر  27م " بتاريخ 1845-1836تكساس 

تحكيم بحث بع مان : "الحجاج والرحال  الروس في سي اء خالل القرن التاسع عشر"  -14

بدار الكتب والمثائق يخ م ر المعاصر لمجل  م ر الحديث  التي ي درها مركز تار

 م .2017،  لعام 16العدد القممي ،

م (  لمجل  1919تحكيم بحث لل شر بع مان )ممقف جريدة اللماء الطرابلسي من ثمرة  -15

، العدد م ر الحديث  التي ي درها مركز تاريخ م ر المعاصر بدار المثائق القممي  

  م. 2017، 16
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ممانئ األفريقي  في تسهيل أممر الحج إلي الحجاز في القرنيين تحكيم بحث بع مان" أثر ال  -16

 السادس والسابع الهجريين الثاني والثالث عشر الميالديين .

م(  لل شر 1801-1798تحكيم بحث  بع مان )رؤي  الم ريين لإلحتالل الفرنسي لم ر  -17

القممي  في مجل  م ر الحديث  التي ي درها مركز تاريخ م ر المعاصر بدار المثائق 

 م.2017، 16في العدد 

المعاهد التعليم العالي لطلب  الجامعات وتحكيم ابحاث المسابق  الثقافي  التي اقامتها وزارة   -18

 ( بحث وبياناتها كما يلي : 28م ،  و عددها ) 2017/  2016الف ي  للعام الجامعي 

 ( أبحاث .10دور الشباب في ت مي  المجتمع وعددهم )  -

 ( أبحاث .8عربي  ، وعددهم )جامع  الدول ال -

 م 2017( أبحاث وذلك في أبريل 10السياح  الم ري  ومشكالتها وعددهم ) -19

تحكيم بحث بع مان )االعتدال والمسطي  في شم ي  اإلمام محمد بن سعمد مؤسس   -20

م ( ، لل شر بمجل  جامع  الق يم ، بتاريخ أبريل 1765-   1727الدول  السعمدي  األولي 

 م2017

( م1958-1949لمارجي  تجاه ليبيا ) بحث آلداب سمهاج بع مان " سياس  تركيا ا تحكيم  -21

 م  2017في ي اير 

تحكيم بحث لل شر في مجل  المؤرخ العربي ال ادرة عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  -22

بع مان " المستشارون االنجليز في المزارات الم ري  و دورهم في الحياة  2017لعام 

(  24ح اد) ،اً"م مستشاروزير الداخلي  نممذج 1922-1914عهد السلط    السياسي  في

 م .2017مايم 

تحكيم بحث بع مان )ال راع السلفي اللبرالي في الدول  العثماني  ( لل شر في المجل   -23

العربي  للدراسات التاريمي  ال ادرة عن المركز الثقافي األسيمي بجامع  الزقازيق 

 م.2017

ن )اإلدارة العثماني  في البالد العربي  ( لل شر في المجل  العربي  تحكيم بحث بع ما -24

 م.2017للدراسات التاريمي  ال ادرة عن المركز الثقافي   األسيمي بجامع  الزقازيق 

تحكيم بحث بع مان )حقمق المرأة في المجالت وال حف العربي  ( لل شر في المجل   -25

لمركز الثقافي األسيمي بجامع  الزقازيق العربي  للدراسات التاريمي  ال ادرة عن ا

 م .2017

تحكيم بحث لل شر في  مجل  كلي  األداب جامع  أسيمط بع مان )المساعدات الم ري    -26

 م .2017، أغسطس م1954م و1946ق لم كمبي فيضاني دجل  بالعرا
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، م(1959ن ثمرة الشماف اذار / مارس تحكيم بحث )ممقف الجمهمري  العربي  المتحدة م -27

 .م2017المؤرخين العرب بالقاهرة ، ل شر بمجل  المؤرخ العربي ال ادرة عن اتحاد ل

م " لل شر 1948تحكيم بحث بع مان " األوضاع في سي اء خالل حرب فلسطين عام  -28

 م2017بمجل  كلي  الب ات بجامع  عين شمس ، بتاريخ اكتمبر 

م( ، لل شر 2016-1967تحكيم بحث بع مان ) التحديات التي واجهو القدس م ذ عام ) -29

 م. 2018في مجل  المؤرخ العربي ، الجزء الثاني ال ادر عن اتحاد المؤرخين العرب ، 

تحكيم بحث بع مان ) اآلثار السياسي  واإلجتماعي  واإلقت ادي  واألثار العلمي  ال اتج   -30

م( لمجل  المؤرخ العربي ، الجزء األول ال ادر عن 1801-1798عن حمل  نابليمن )

 م . 2018د المؤرخين العرب ، اتحا

م( في 1896-1893تحكيم بحث بع مان ) األطماع االستعماري  الفرنسي  في سيام ) -31

ضمء المثائق الفرنسي  ( لمجل  المؤرخ العربي ، الجزء األول ال ادر عن اتحاد 

 م . 2018المؤرخين العرب ، 

الماليات المتحدة تحكيم بحث بع مان ) جهمد السالم لفض ال زاع في التبو وممقف  -32

م( ، لل شر في مجل  كلي  اآلداب والعلمم اإلنساني  بجامع  1963-1962األمريكي  من 

 م . 2018ي اير  6ق اة السميس ، في 

تحكيم بحث لل شر في  حملي  كلي  األداب جامع  عين شمس بع مان ) األمتداد ت   -33

 م 2018ة( ، فبراير الجيمسياسي  في الشرق األوسط ودورها في اعادة تمزيع القم

تحكيم بحث   لل شر في مجل  حملي  آداب األسماعلي   بجامع  ق اة السميس ،في سبتمبر    -34

 م . 2018

تحكيم بحث بع مان ) ممقف الماليات المتحدة األمريكي  من جامعات اإلسالم السياسي  -35

كتمبر  ، أ 47م( ، لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط العدد 2008-2001في افغانستان )

 م .2018

36- Democraey and Environmental Degradation in the Mena Region 

 م. 2018، أكتمبر  47مجل  بحمث الشرق األوسط العدد    (1972-2015)

تحكيم بحث بع مان )تحليل ت اظرأليات الممارسات اإلنتمابي  في ظل تباي ات وت اقضات  -37

،  47بمجل  بحمث الشرق األوسط العدد التجارب الديممقراطي  المعاصرة ( ، لل شر 

 م 2018أكتمبر  

، م(1973-1967فريقي  اإلسرائيلي  )تحكيم بحث بع مان )التطمر السياسي للعالقات األ -38

 م .2018، أكتمبر   47لل شرب مجل  بحمث الشرق األوسط العدد 
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اق بين تحكيم بحث بع مان )دور ال حاف  العراقي  المعارض  ألحداث السياسي  في العر -39

 م. 2018، أكتمبر   47م( ، مجل  بحمث الشرق األوسط العدد 1933-1931عام )

تحكيم بحث بع مان ) المكتب العربي ودوره في رسم السياس  البريطاني  في الم طق   -40

 م.  2018العربي  لل شر في مجل  كلي  التربي  للعلمم األدبي  بجامع  عين شمس

ريطاني  الياباني  وأثرها في سياس  اليابان التمسعي  تحكيم بحث بع مان ) العالقات الب -41

م( دراس  تاريمي  ، لل شر في مجل  البحث العلمي لآلداب بكلي  الب ات 1914-1939)

 م.27/2/2018جامع  عين شمس بتاريخ 

م ( 205-1517هـ /  1426-923تحكيم بحث بع مان ) أرضيات المسجد الحرام )   -42

خ العربي ، الجزء األول ال ادر عن اتحاد المؤرخين دراس  تاريمي  ( لمجل  المؤر

 م . 2019العرب ، 

م( لمجل  المؤرخ 1967تحكيم بحث بع مان )ممقف الحكمم  اإليطالي  من حرب يمنيم  -43

 م . 2019العربي ، الجزء األول ال ادر عن اتحاد المؤرخين العرب ، 

ات األمريكي  السمفيتي  نمفمبر تحكيم بحث بع مان )الثمرة اإليراني  وأثارها في العالق   -44

م ( دراس  وثائقي  ( لمجل  المؤرخ العربي ، الجزء األول ال ادر 1979ي اير -1978

 م .2019عن اتحاد المؤرخين العرب ، 

الماقع  والمأممل  2030تحكيم بحث )رؤي  أربكان في تلميذه أردوغان ( لمؤتمر رؤي   -45

 م.27/7/2019بتاريخ  مركز سليمان زايد لدراسات الشرق األوسط .

تحكيم بحث )أثر ال راعات و الحروب األهلي  علي الت مي  المستدام  دراس  مقارن   -46

الماقع و المأممل مركز سليمان زايد  2030تمنس وج مب السمدان(  لمؤتمر رؤي  

 م.27/7/2019لدراسات الشرق األوسط ، بتاريخ 

عي  بالمالدي  الكميو ع مانه  )تركات تحكيم بحث لمجل  حمليات األداب والعلمم االجتما  -47

 -م1864هـ/ 1280الفالحين في جبل مابلس ودالاللتها االجتماعي  واالقت ادي  )

 م  2019م( ، وذلك في ديسمبر 1900هـ/ 137

م في 1943يمنيم  4تحكيم بحث بع مان )ممقف الماليات المتحدة األمريكي  من انقالب  -48

 م .2019،ي اير  48لشرق األوسط ،العدد األرج تين ( ، لل شر بمجل  بحمث ا

م( ، لل شر بمجل  بحمث 1919-1882تحكيم بحث بع مان )أعيان مديري  أسيمط )  -49

 م .2019، ي اير 48الشرق األوسط ،العدد 

م( دراس  1830-1800العالقات التجاري  العثماني  األمريكي  )تحكيم بحث بع مان )  -50

 م .2019ألوسط ي اير لل شر بمجل  بحمث الشرق اوثائقي  ،  
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  يمليم والتطمرات المتالحق   23تحكيم بحث بع مان )ممقف األقباط من ثمرة  -51

 .م2019، أبريل  49األوسط ، العدد م( ، لل شر بمجل  بحمث الشرق 1954-  1952) 

(، االتحاد السمفيتي في عهد ستالين تحكيم بحث بع مان )الجمالج " السجمن السري  في -52

 م .2019، أبريل  49مث الشرق األوسط العدد لل شر بمجل  بح

(، م2001سبتمبر عام  11  بعد أحداث تحكيم بحث بع مان )السياس  األم ي  األمريكي -53

 م .2019، أبريل   49لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

 –تحكيم بحث بع مان )ممقف الماليات المتحدة األمريكي  إزاء ثمرة جماتيماال يمنيم  -54

 م .2019م ( ، لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط ، ي اير 1944مبر أكت

تحكيم بحث بع مان )اإلسالممفمبيا إيدلملمجي  مفتعل  للسياس  األمريكي  حيال الدول  -55

، 49ل  بحمث الشرق األوسط ، العدد دراس  نقدي ( ، لل شر بمج 2001العربي  بعد عام 

 م .2019أبريل  

م والقطاع العام (، لل شر بمجل  بحمث الشرق 1952يمليم  23تحكيم بحث بع مان )ثمرة  -56

 م .2019، يمليم  50األوسط العدد 

57- Prostitution: The Countrys Permissiple Income From The 

Mamuler era Until the mahammed Ali reign.    

 م .2019، أكتمبر   51لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط العدد          

م بحث بع مان )ممقف ديجمل من الهيم   األمريكي  علي حلف األطل طي (،لل شر تحكي -58

 م .2020، ي اير  53بمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

(، لل شر بحر المتمسط في القرن الثامن عشرتحكيم بحث بع مان )ال شاط التجاري في ال -59

 م .2020، ي اير  53بمجل  بحمث الشرق األوسط ،العدد 

أغسطس  -1938بحث بع مان )ممقف بريطانيا من أطفال يهمد ألمانيا ) ديسمبر تحكيم  -60

 م2020، ي اير  53م( لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 1939

م( ، لل شر 1921-1919الحزب الشيمعي األمريكي )صحاف    تحكيم بحث بع مان ) -61

 م .2020، يمليم  54بمجل  بحمث الشرق األوسط العدد 

بحث بع مان )وحدة المطاب الدي ي والسياسي : الحري  بين اإللتزام المط ي تحكيم  -62

وتحديات الفمضي وحروب الجيل الرابع (، لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط العدد 

 م . 2020، يمليم  54

، دراس  جلس التعاون لدول المليج العربي تحكيم بحث بع مان )التحديات اإلقليمي  لم -63

 .م2020، يمليم  54األوسط العدد  ل شر بمجل  بحمث الشرقحال  إيران ( ، ل
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تحكيم بحث بع مان )صمرة المرأة في رحل  ابن المجاور (، لل شر بمجل  بحمث الشرق  -64

 م .2021، ي اير 56األوسط العدد 

تحكيم بحث بع مان )المرأة األمريكي  وحق الت ميو (، لل شر بمجل  بحمث الشرق  -65

 م 2019 ، يمليم 50األوسط العدد 

تحكيم بحث بع مان )المستعمرات األلماني  في أفريقيا (، لل شر بمجل  بحمث الشرق  -66

 م 2019، نمفمبر  52األوسط العدد 

تحكيم بحث بع مان )أسماق مدي   تمنس في كتابات الرحال  األوروبيين في الع ر  -67

المؤرخين العثماني(  لل شر بمجل  المؤرخ العربي ، الجزء األول ال ادر عن اتحاد 

 م 2020العرب ، 

تحكيم بحث بع مان )األوضاع اإلقت ادي  للقدس في العهد العثماني ( لل شر بمجل   -68

 م . 2020المؤرخ العربي ، الجزء األول ال ادر عن اتحاد المؤرخين العرب ، 

م ( ( لل شربمجل  بحمث 1963-1953السمفيتي  ) –تحكيم بحث )العالقات األفغاني   -69

 م .  2020، أكتمبر 55العدد  الشرق األوسط،

-1971تحكيم بحث " إعادة ب اء القمات المسلح  الم ري  بعد حرب االست زاف  ) -70

 م .2020، يمليم 54م ( "  لل شربمجل  بحمث الشرق األوسط، العدد 1973

م " 2011تحكيم بحث " دور حرك  كفاي  في عملي  التغيير السياسي في م ر عام  -71

 م .  2020، يمليم 54األوسط، العدد  لل شربمجل  بحمث الشرق

تحكيم بحث بع مان : " الممقف األمريكي من سياس  غ يا كمنكاري تجاه غ ي يا بساو  -72

 م.2020، أكتمبر55م( ، لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 1958-1974)

، اباألمريكي  في الحرب علي اإلره تحكيم بحث بع مان )استراتيجي  الماليات المتحدة  -73

 م 2020، مارس  54ت ظيم داعش نممذًجا (، لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

تحكيم بحث " تشيز مان في شبه الجزيرة العربي  المجهمل  " ، لل شر بمجل  بحمث  -74

 م . 2021ي اير  56الشرق األوسط، العدد 

 –األثيمبي  تحكيم بحث بع مان )العالقات البريطاني  الياب تحكيم بحث " الت افس -75

م(  " لل شر بمجل  بحمث الشرق األوسط، 1981 -1952السمداني وأثره في م ر )

 م  .2021، ي اير  56العدد 

تحكيم بحث بع مان )ممقف الدول الكبرى من استقالل شبه القارة اله دي  ( ، لمجل  بحمث  -76

 م .2022، ي اير    65الشرق األوسط ، العدد 
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،  ر في القرن التاسع عشر الميالدي حاف  الساخرة في متحكيم بحث بع مان )نشأة ال -77

 م2022، ي اير  65أبم نظارة نممذًجا ( ، مجل  بحمث الشرق األوسط العدد 

تحكيم بحث بع مان )شبه جزيرة إيبريا في الت افس البريطاني الفرنسي في أوروبا  -78

 م2022، مارس 66م( ، لل شرفي مجل  بحمث الشرق األوسط العدد 1807-1813)

تحكيم بحث بع مان )مركز استمبارات الشرق األوسط ودوره أث اء الحرب العالمي   -79

 .م2022، مارس 66ق األوسط ، العدد م( ، مجل  بحمث الشر1945-1939الثاني  )

تحكيم بحث بع مان )استراتيجي  التعامل الروسي مع إقليم كردستان العراق م ذ عام  -80

 م.2022، مايم   67، العدد م(  ، مجل  بحمث الشرق األوسط 2014

تحكيم بحث بع مان )التمظيف األمريكي للمتغيرات اإلقليمي  في تسمي  ال راع العربي  -81

 م.2022،مايم   67اإلسرائيلي ( ، مجل  بحمث الشرق األوسط،  العدد  –

تحكيم بحث بع مان )عقل   المطاب السياسي لتحديد مستقبل العالق  بين الحكمم   -82

،  مايم  67يم كردستان العراق ( ، مجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد االتحادي  واقل

 م.2022

ل  ( مج1954-1952تحكيم بحث بع مان )العالقات األمريكي  الف زويلي  إبان الفترة ) -83

 م.2022، مايم  68بحمث الشرق األوسط ، العدد 

م طق  شرق  تحكيم بحث بع مان )االستراتيجي  المقترح  لحماي  الم الح الم ري  في -84

 م.2022، يمليم   68المتمسط ( ، لمجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

-1979تحكيم بحث بع مان )آليات اصالح التعليم في س غافمرة لتحقيق الت افسي  العملي  ) -85

 م.2022، يمليم   68م( ، مجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 1997

راقي  في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما( الع –تحكيم بحث بع مان )العالقات األمريكي   -86

 م.2022،  يمليم   68، مجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

تحكيم بحث بع مان )القمة الشامل  للدول  وم اهج تحديد ع اصرها وطرق قياسها(  ،  -87

 م.2022، أغسطس   69مجل  بحمث الشرق األوسط العدد 

م ، مجل  بحمث الشرق األوسط، 1986 تحكيم بحث بع مان )فضيح  إيران كمنترا عام -88

 م.2022، يمليم   68العدد 

م ، 1937تحكيم بحث بع مان )الشائعات وأثرها في مسأل  مطران إثيمبيا القبطي عام  -89

 م.2022، يمليم   68مجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 

دورها تحكيم بحث بع مان )دراس  مقدم  لعالج الفساد اإلداري والمالي في الم ظمات و -90

 م.2022،  يمليم  68في تطمر األداء الت ظيمي ( ، مجل  بحمث الشرق األوسط ، العدد 
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تحكيم بحث بع مان)إعادة ه دس  العمليات وتأثيرها علي التعليم الجامعي ( ، مجل  بحمث  -91

 م.2022، يمليم   68الشرق األوسط ، العدد 

ال راع السمفيتي األمريكي تحكيم بحث لمجل  كلي  االداب جامع  القاهرة بع مان "  -92

 م 2020حمل المالح  في نهر الدانمب" ، يمليم 

ل شأة والتكمين " ، يمليم تحكيم بحث لمجل  ب ات عين شمس بع مان " كريم ثابو ا -93

 .م 2020

تحكيم بحث لمجل  البحث العلمي في اآلداب كلي  الب ات جامع  عين شمس ع مانه "  -94

 م . 2020م( بتاريخ أغسطس 1954-1951ي  ) العالقات السياسي  الم ري  األردن

تحكيم بحث لمجل  البحث العلمي في اآلداب كلي  الب ات جامع  عين شمس ع مانه"  -95

 م .  2020م( ، مايم 1966-1960كمامي نكروما ودوره في العالقات ال يجري  )

تحكيم بحث لحملي  كلي  اآلداب جامع  عين شمس بع مان " دراس  في أرشيف المجلس  -96

 م . 1928التشريعي األردني األول حمل المعاهدة األردني  البريطاني  

تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان " العادات والتقاليد لدى مجتمع أب اء  -97

 م  . 2019الطمارق في ال حراء الكبرى " 

 ,prostitution : ( The Countryتحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان " -98

s Permissible Income From the Mamulek era until the Mahammed 

Ali reign 

دور حرك  كفاي  في عملي  التغيير  “ تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان  -99

 . ”م2011السياسي في م ر عام 

صحاف  الحزب الشيمعي االمريكي  ”تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -100

1919- 1921". 

"   وحدة المطاب الدي ي والسياسي:  حكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مانت -101

 الحري  بين  االلتزام المط ي وتحديات الفمضي وحروب الجيل الرابع" .

السمفيتي   –العالقات األفغاني   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان "  -102

 م .2020 ("1963 -1953)

الممقف األمريكي من سياس  "    الشرق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بحمث  -103

 م.2020" 1974 -1958غي يا كمناكري تجاه غي يا بيساو 

في شبه الجزيرة العربي   "تشيزمان "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان :  -104

 م.2020المجهمل " 
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ابن ل  " صمرة المرأة في رح تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -105

  .م2020" المجاور

: " ممقف الماليات المتحدة األمريكي   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -106

 م .2020م في األرج تين " 1943يمنيم  4من انقالب 

يمليم 23:" ممقف األقباط من ثمرة   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -107

 م .2020م(. 1954-1952والتطمرات المتالحق )

:"   السياس  األم ي  األمريكي  بعد   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -108

 م .2020م"  2001سبتمبر عام  11أحداث 

اإلسالممفمبيا  إيديملمجي  ُمفتعل  " :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان     -109

 .م2020نقدي  ، راس  د   200للسياس  األمريكي  حيال الدول العربي  بعد عام  

 "المرأة األمريكي  وحق الت ميو" :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -110

 .م2020

المستعمرات األلماني  في : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -111

 .م2020أفريقيا"

ممقف ديجمل من الهيم   األمريكي  : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -112

 م .2020حلف األطل طي" علي 

ال شاط التجاري في البحر المتمسط : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -113

 م .2020في القرن الثامن عشر" 

بريطانيا من أطفال يهمد  ممقف:"    تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -114

 م 2020م ( 1939أغسطس  -1938) ديسمبر ألمانيا

اعادة ب اء القمات المسلح  الم ري  : "ل  بحمث الشرق األوسط بع مانتحكيم بحث لمج -115

 م .2020" 1973-1971بعد حرب االست زاف

استراتيجي  الماليات المتحدة " :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -116

 م.2020األمريكي  في الحرب علي اإل اإلرهاب ت ظيم داعش "نممذجاً "

الماليات المتحدة األمريكي  وإدارة  : "لشرق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بحمث ا -117

 م .2020 ،ال راعات الدولي  

السمداني وأثره  -:" الت افس  األثيمبي تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -118

 م .2020(. 1981 -1952في م ر)
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ن التج يد ممقف بريطانيا من قانم: "   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -119

 م .2020. 1932-1926االجباري في العراق

 –الحمل  المشترك  البريطاني  " : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -120

 م .2020العثماني  ونهاي  الفرنسيين في م ر

االعتمادي  األم ي  المتبادل  في  : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -121

 م2020" رابط  ج مب شرق آسيا

طبيع  ال ظام السياسي في العراق  : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -122

 م .2020 " 2003وإشكالي  االستقرار السياسي  بعد عام  

:"   أسس التحليل السياسي وأبعاده   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -123

 م 2020في ال ظم السياسي " 

:"   دور حرك  الجهاد اإلسالمي في   الشرق األوسط بع مان تحكيم بحث لمجل  بحمث -124

 م .2020 "،( 2019-1987الحياة السياسي  الفلسطي ي  )

حرك  حماس وممقفها من المشروع : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -125

 م .2020"المط ي الفلسطي ي 

من واقع رحل  ابن درب زبيدة : "تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -126

 م .2020) حمل استمدام وم انع المياه (  "جبر

ممقف الدبلمماسي  وال حاف  :"   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -127

 م .2020" 1948المجري  من حرب 

" السياس  المارجي  .. الم طلقات  : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -128

 م 2020عملي  " الفكري  والتطبيقات ال

ممقف الدول الكبرى من استقالل :"  تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان   -129

 م .2020. 1947شبه القارة اله دي  عام 

نشأة ال حاف  الساخرة في م ر :"   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -130

 م 2020    في  القرن التاسع عشر الميالدي  أبم نظارة نممذًجا" 

:"  شبه جزيرة إيبيريا في الت افس   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان   -131

 م . 2020م" 1813-1807البريطاني الفرنسي في أوروبا 

:"  مركز استمبارات الشرق األوسط   تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -132

 .م2020" 1945-1939ودوره أث اء الحرب العالمي  الثاني  
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استراتيجي  التعامل الروسي مع " :  تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان   -133

 م2020، "2014اقليم كردستان العراق م ذ عام 

"التمظيف األمريكي للمتغيرات  :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -134

 م .2020اإلسرائيلي .  –اإلقليمي  في تسمي  ال راع العربي 

وبي من الت افس "ممقف االتحاد األور :لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مانتحكيم بحث  -135

 م.2020 ،ال ي ي/اله دي "

"عقل   المطاب السياسي لتحديد  : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -136

 م.2020مستقبل العالق  بين الحكمم  االتحادي  وإقليم كردستان العراق  . 

إبان  العالقات األمريكي  الف زويلي "  : ق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بحمث الشر -137

 م .2020 ،م(1954-1952الفترة من )

"االستراتيجي  المقترح  لحماي   :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -138

 م. 2020 ،"الم ري  في م طق  شرق المتمسط  الم الح

إصالح التعليم في س غافمرة  "آليات : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -139

 م .2020 ،م (1997-1979لتحقيق الت افسي  العلمي  ) 

العراقي  في  –ات األمريكي  العالق"  : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -140

 ".إدارة الرئيس باراك اوباماظل 

ال ي ي   –تقميم العالقات السمفيتي  "  :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -141

 في ضمء المتغيرات االيديملمجي  للدولتين  .  1939- 1923

القمة الشامل  للدول  وم اهج تحديد "  : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان  -142

 ع اصرها وطرق قياسها.

 1986فضيح  إيران كمنترا عام "  : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان   -143

الشائعات وأثرها في مسأل  مطران "  : مث الشرق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بح -144

 م 2020 ،"1937إثيمبيا القبطي عام 

دراس  مقترح  لعالج الفساد " : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان   -145

 م2020 ،اإلداري والمالي في الم ظمات ودورها في تطمير األداء الت ظيمي"

إعادة ه دس  العمليات وتأثيرها علي " :ق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بحمث الشر -146

 م 2020 ،التعليم الجامعي "

مقدمات غزو الفضاء بين القمانين  " :  تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -147

 م . 2020 ،االعظم االتحاد السمفيتي و الماليات المتحدة االمريكي  "
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تاثير الرضا اللمظيفي علي المالء "  :  مانتحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع -148

 م 2020 ،لدى العاملين بالم ظمات الحكممي "

تحكيم بحث لمجل  المؤرخ العربي بع مان ممقف الماليات المتحدة األمريكي  من  -149

 م( . 1962-1954 0الحرك  المط ي  ضد المجمد الفرنسي في الجزائر 

 .م 2020 ،تاريخ حلج االقطان "" : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -150

 ،""أهمي  التمطيط االستراتيجي : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -151

  .م2020

دور التعليم المشترك في تعزيز " : تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -152

 م .2020 ،التماسك االجتماعي في ايرل دا الشمالي  "

 .م2020 ،"ي يمي اء حيفاء الفلسط" : لشرق األوسط بع مانتحكيم بحث لمجل  بحمث ا -153

  ،":" ال راع السياسات البريطاني  تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -154

 م. 2020

، ""الرؤي  ال هيمني  لإلستطيان :تحكيم بحث لمجل  بحمث الشرق األوسط بع مان -155

 م.2020

اب بكليتتت  الب تتتات جامعتتت  عتتتين تحكتتتيم بحتتتث لمجلتتت  البحتتتث العلمتتتي فتتتي كليتتت  اآلد  -156

 . م2020 ،م"1954-1951العالقات السياسي  األردني   ه "شمس وع مان

، أة وتطمر ال حاف  العراقي  "نش" :تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان -157

  م.2020

تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان " العالقات السعمدي  البريطاني  قبيل وبعد  -158

 م . 2020ضم الحجاز " 

  "العظمي اسمسي  وال راع بين الدولتحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان " الج -159

م نممذًجا من واقع المثائق 1853قضي  تجسس روسي  داخل األراضي العثماني  عام 

 م. 2020،العثماني  

تحكيم بحث لمجل  أداب ق ا بع مان " الممقف السمفيتي من تمجهات الحكمم   -160

 م .3/1/2021م( . بتاريخ 1973-1919جاه أوجادين ) ال ممالي  ت

األمريكي  في  –تحكيم بحث لمجل  جامع  أسيمط بع مان " معاهدة السالم الياباني   -161

 م . 4/1/2021م ، بتاريخ 1951مؤتمر سان فرانسيسكم 

 م .15/1/2021تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان معاهدة جدة بتاريخ  -162
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لشرق األوسط  بع مان دور السياس  المارجي  اله دي  نحم رابط  تحكيم بحث لمجل  ا -163

 بيمستيك ) تمجه نحم اإلقليمي  ( بتاريخ .

تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان األمن البيئي في القارة اآلسيمي  : ال ين  -164

 نممذًجا ، بتاريخ 

بترول تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان ال راع علي اإلمتيازات وال -165

 م . 2021 /1/ 26م ( . بتاريخ 1944-1862اإليراني ) 

م 1931تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان المضع االجتماعي العراقي عام  -166

 بتاريخ ورأي ال حاف  العراقي  . 

تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان األبعاد الجغرافي  لإلرهاب وسبل مكافحته  -167

 راس  جغرافي  .في القارة األفريقي  ود

 :تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان -168

Dr. Hamed Gohar and the establishment of the National Institute 

of Oceanography and Fisheries in Hurghada from 1928-2020 AD'' 

 –الجزر المت اثرة   عين شمس   بع مان –كلي  الب ات  –تحكيم بحث لمجل  م اريقا  -169

 م . 1990-1960زر أفريقي  تحو السيادة الفرنسي  ج

تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان السالم الب يمي في العراق : دراس  في نظري   -170

 جمهان غالتمنج للسالم .

 التبادل التجاري بين م ر وأستراليا  : "تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان -171

 . "القات االقت ادي  بين البلدينم ( وانعكاساته علي الع1952-1988) 

تحكيم بحث لمجل  كلي  اآلداب جامع  عين شمس بع مان ) ممقف مجلس ال ماب من  -172

 .م(1956-1957السياسات الداخلي  لحكمم  سليمان ال ابسي ) 

 مقاصد العمل الميري في البلد الحرام. تحكيم بحث لمجل  األداب جامع  أسيمط بع مان -173

الماليات المتحدة األمريکي  واالتحاد  ق األوسط  بع مانتحكيم بحث لمجل  الشر -174

 .(1947-1959السمفيتي وصراع السيادة علي القارة القطبي  الج مبي  )

نحم رابط   دور السياس  المارجي  اله دي  تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان -175

 .بيمستيك ) تمجه نحم اإلقليمي  (

ال ين  من البيئي في القارة اآلسيمي  :األ بع مانتحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط    -176

 .نممذًجا

كمرونا   السياس  الكميتي  ومماجه  جائحتحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان  -177

 .في ضمء متغيرات ال ظام الدولي 
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 الميالديحي قمصمن في القرن الثامن عشرتحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان   -178

 .)دراس  تاريمي  من خالل سجالت محكم  قمصمن الشرعي  (

 العسکري  وحياته کردي حسين"  :داب جامع  أسيمط بع مانآلاتحكيم بحث لمجل   -179

 ". م1517/هـ922 تمفي

 ".السالم ثقاف  ب اء" :تحكيم بحث لمجل  الشرق األوسط  بع مان -180

 بعض في وأثرها ي الم اخ التغيرات": بع مان  األوسط الشرق لمجل  بحث تحكيم -181

 .(أنممذًجا تشاد بحيرة حما) "الدولي  السياسي  المشکالت

 م ر في االرسالي  المزي   احتفاالت": بع مان  األوسط الشرق لمجل  بحث تحكيم -182

 ."( م1798-1517/  ه 1213-923) العثماني 

 الِهْ دِ  في الِي  المَ  ال َّظَامُ " بع مان:  االجتماعي  للعلممأم القرى  جامع  لمجل  بحث تحكيم -183

 .("م1320-1290/هـ720 -689) الملجيين َسْلطَ َ ِ  َعْهدِ  علي

 الشرقي الساحل ممانئبحمث كلي  اآلداب جامع  الم مفي  بع مان: " لمجل  بحث تحكيم -184

 ل ج  مي اء)  "الميالدي عشر التاسع القرن خالل السياسي ودورها العربي للمليج

 .( أنممذجا

عين شمس  جامع والعلمم والتربي   آلدابالب ات ل كلي  حمثب لمجل  بحث تحكيم -185

 المتمسط البحر سماحل علي التمسعي  وإستراتيجيتها الدولي ِ  القمةِ  صراعُ  " :بع مان

 . "تحليلي  دراس " "عشر السادس القرن ُم ت ف

قسم اللغ  العربي  والدراسات اإلسالمي  بكلي  التربي  جامع    لمجل  بحث تحكيم -186

مس بع مان: "شرقي األردن والقضي  الفلسطي ي  دراس  في الممقف الرسمي عين ش

 م(."1936-1921والشعبي )

زايد بن سلطان ودوره في قيام دول   " الشيخبع مان بحث لمجل  آداب ط طا تحكيم  -187

 م .2004-1972اإلمارات العربي  المتحدة )

بع مان " قيرغيزستان جزيرة بحث لحمليات كلي  االداب جامع  عين شمس تحكيم  -188

الت الديممقراطي  متي ؟ دراس  في التحملي إالمسطي ..لماذا؟ و الديمقراطي  في ىسيا

 م( . 2021-19991في جمهمري  قيرغيزستان خالل الفترة )

" وباء الجدري في  بع مانبحث لحمليات كلي  االداب جامع  عين شمس تحكيم  -189

-1935إمارات الساحل المت الح بعد ت ظيم المدمات ال حي  بم طق  المليج العربي )

 ( دراس  وثائقي  . 1936

السيرة وتاريخ  " بع مانبحث لحمليات كلي  االداب جامع  عين شمس تحكيم  -190

 الملفاء الراشدين ع د ابن العبري في كتاب  ممت رة تاريخ الدول ) دراس  تحليلي  ( .
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بحث مجل  كلي  اآلداب جامع  ق ا بع مان " الحكمم  وبرامج اف الح ال حي تحكيم  -191

 م .1952-1924في صعيد م ر 

أسيمط بع مان " الحزب الشيمعي في الماليات  بحث مجل  كلي  اآلداب جامع تحكيم  -192

 م . 1956 -1921 المتحدة المريكي 

عين شمس " المعي  جامع والعلمم والتربي   آلدابلالب ات بحث مجل  كلي  تحكيم  -193

 السياسي المبكر ع د جمال عبد ال اصر " 

ب ي سميف  جامع  الدراسات التاريمي  والحضارة الم ري  بحث مجل  كلي  تحكيم  -194

د ال ماريخ الذري  في اليمنان قماعقضي  إنشاء ممقف االتحاد السمفيتي من بع مان " 

 م " .1957-1959

 

 :لجامعات العربيةباألستاذية تحكيم أبحاث للترقية لدرجة ارابًعا: 

م وع اوي ها 23/2/2016بتاريخ  بالعراق لجامعة ب دادتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ   -1

 كما يلي :

 .في تطمير الماليات المتحدةبين تمماس جفرسمن والكس در هاملتمن وأثره أ. المالف    

 م.1903-1898ب. الممقف البريطاني من المالف األمريكي الك دي علي حدود أالسكا   

 م.1845-1836سياس  بريطانيا تجاه مسأل  تكساس  -ج   

 م .1901-1898د. الممقف البريطاني من التمسع األمريكي في الكاريبي    

 م. 1685-1672هـ. المالف علي والي  العهد وأثره في ظهمر األحزاب في انجلترا   

م   6/3/2018في  لجامعة كوردستان  بالعراقتحكيم أبحاث للترقي  لدرج  االستاذي   -2

 وبياناتها كما يلي :

إلحاق إمارة بمتان بمالي  الممصل بين األمير بدرخان والي الممصل محمد باشا  -أ

 بيرقدار. 

 م( .1958 -1921الحياة الحزبي  في زاخم خالل العهد الملكي ) -ب

 الحياة الحزبي  في ثاميدي المعماري  . -ج

والسابع  المساجد والتكايا والك ائس والمدارس في بدليس في القرنيين السادس عشر -د

 عشر.  

 .م1970-1958ي  الكردي  في العراق ممقف جريدة األهرام الم ري  من القض -هـ

 م( تجاه اإليزيديين . 1843-1834مد اي جه بيرقدار والي الممصل )سياس  مح -و
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 م  وبياناتها كما يلي : 2018في ي اير  لجامعة اليرموك باألردنتحكيم أبحاث ترقي   -3

          The Camp David Accords: Lessons and Facts                        أ.

األمريكي  الج مبي  في أعقاب الحرب  معيقات إعادة الب اء السياسي في الماليات .ب

 م . 1877-1865األهلي  

سياس  حكمم  الماليات المتحدة األمريكي   تجاه مماطي يها ذوي األصمل الياباني   .ج

 م( 1945-1941خالل الحرب العالمي  الثاني  )

 الهجرة ال ي ي  إلي الماليات المتحدة األمريكي   في ال  ف الثاني من القرن التاسع .د

 ، الدوافع ، التمزيع ، والتحديات .ر عش

 م وبياناتها كما يلي : 20/9/2017في  ميسان بالعراقتحكيم االستاذي  لجامع   -4

م تحليالت ورؤى في ضمء 1958حيثيات التدخل العسكري األمريكي في لب ان عام  .أ

 المثائق األمريكي  .

في المضامين جريدة صمت الج مب صفح  من تاريخ صحاف  لماء العمارة ، دراس   .ب

 م( . 1962-1955السياسي  واالقت ادي  العراقي  )

م في العراق دراستتتتتتتت  تحليليتت  في الجتتذور 1941أهتتالي لماء العمتتارة وثمرة آيتتار  -ج

 والم طلقات . 

م 2018مارس  16في لجامعة ب داد بالعراقتحكيم أبحاث للترقي  لدرج  االستاذي   -5

 وبياناتها كما يلي :.

في األحداث السياس  العراقي  " الزعام  الدي ي  في كربالء دور الزعام  الدي ي   .أ

 م( 1922-1918نممذًجا )

م(  ودور الماليات 2002كانمن األول  17-14مؤتمر ل دن للمعارض  العراقي  ) .ب

 المتحدة األمريكي  فيه .

ال راع المسلح بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني واالتحاد المط ي الكردستاني  -ج

 م( والممقف الدولي م ه .1994-1998)

 م( .1961-1948نعمان عبد الرازق السامرائي ونشاطه السياسي ) -د

 م( 1969-1954المالف  اإلسالمي  في فكر حزب التحرير اإلسالمي العراقي ) -هـ 

م وبياناتها 2018  /6/5في  لجامعة ب داد بالعراقتحكيم أبحاث للترقي  لدرج  االستاذي   -6

 كما يلي :

 األوروبي ضد الدول  العثماني  . –لتحالف ال فمي محاوالت ا .أ
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 .لي وزارة م دق ومجئ قمام السلط  األميرة أشرف بهلمي ودورها في التأمر ع .ب

 الديمان الملكي وأثره في اسقاط وزارة م طفي ال حاس الرابع  . -ج

دور أبم القاسم مقام في القضاء علي المت افسين علي العرش وت  يب محمد ميرزا  -د

 لي إيران .شاهًا ع

 . إيران خالل عهد الشاه سلطان حسينتدهمر التجارة وانمفاا عائدات الضرائب في  -هـ

م 2018  /31/10في  لجامعة كوردستان  بالعراقتحكيم أبحاث للترقي  لدرج  االستاذي   -7

 وبياناتها كما يلي :

راس  التحالف الكردي بقيادة األمير بدرخان في أربعي يات القرن التاسع عشر " د .أ

 تاريمي  " .

م " 1928م والمعاهدة األردني  البريطاني  1922البريطاني   –المعاهدة العراقي   .ب

 دراس  مقارن  " . 

صراع القيادات لدى الت ظيمات اإلسالمي  في الماليات المتحدة األمريكي  وتأثيره علي  .ج

 انتشار اإلسالم خالل ال  ف األول من القرن العشرين .

 : وبياناتها كما يلي لجامعة األميرسلام بن عبد العزيزي  لألستاذي  تحكيم أبحاث ترق -8

 م( .1902-1689هـ / 1320-1100األوضاع االجتماعي  في الغاط ) .أ

 المضع األم ي في نجد في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميالدي  .ب

شر األوضاع االقت ادي  في خيبر في القرن الثالث عشر الهجري " التاسع ع .ج

 الميالدي" 

 إسهامات بعض أفراد أسرة السديري في الدول  السعمدي  الثاني   .د

 أحمد السديري األول هـ. 

 التاريخ المحلي " خيبر انممذجا تحقيق ممطمط القاضي.المثائق ودورها في كتاب   .و

 و بياناتها كالتالي:  2019بتاريخ أغسطس  لجامعة الموصلتحكيم أبحاث ترقي  لألستاذي   -9

 م دراس  تاريمي .1945-1905مين االجتماعي في بريطانيا التأ .أ

 و دورها في الحرب العالمي  الثاني  BBCهيئ  اإلذاع  البريطاني   .ب

 م(.1939-1945)  

 م .1937-1933نظام التعليم و التربي  المدرسي  في المانيا ال ازي   .ج

 

 ما يلي: و بياناتها ك لجامعة الموصلتحكيم  أبحاث ترقي  لدرج  االستاذي   -10

 م( .1991-1990م ر و تداعيات حرب المليج الثاني  )  .أ
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 معاهدة السالم األردني  االسرائيلي  في مجلس ال ماب األردني. .ب

 م 1923-1922البريطاني  في ضمء مقررات مؤتمر لمزان  –العالقات الم ري   .ج

 ر ابراهيم خليل العالف و دوره في كتاب  التاريخ المحلي لمدي   الممصل في الع .د

 الحديث.

 المعارض  السياسي  ل ظام الرئيس السادات ت ظيم الكلي  الف ي  العسكري  نممذجا.هـ.  

 

بياناتها م و2019بتاريخ اغسطس  لجامعة الموصلتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  االستاذي   -11

 كالتالي:

الحرب العراقي  االيراني  في الدوريات العربي  مجل  البترول و الغاز العربي  .أ

 جاً.نممذ

 ممقف التيار االسالمي العراقي من الشيمعي  و االشتراكي  دراس  تاريمي . .ب

 ممقف االتحاد االسالمي في كردستان العراق من المرأة . .ج

 العسكر و المسأل  الكردي  في العراق المشير الركن عبد السالم محمد عارف نممذجا.  .د

  م6/10/2019بتاريخ ية لجامعة مؤته األردن تحكيم أبحاث ترقي  لدرج  األستاذي  -12

 وبياناتها كما يلي :         

   – The Factors The Helped Establshing The Kingdom of Saudiأ.     

Arabia(850-1351 AH/ 1446-1932 AD)                                    

   The political Situations in Syria During the perid of King  .ب

Faisal Throughout the Alasema Newspaper (1919-1920)  

 م. 1916ممقف زعماء الجزيرة العربي  من ثمرة الحسين بن علي  .ج

اإلعتداءات البمرمي  المتكررة علي األقلي  المسلم  " الروهي جا" في بمرما "  .د

 م( .2012-1948ميانمار" ) 

 اإلمتيازات األج بي  وأثرها علي الدول  العثماني  .هـ. 

 إلستشراق كأداه من أدوات االستعمار .ا .و

 . 30/1/2020بتاريخ  لجامعة الكوفة العراقيةتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ  -13

 الم هج التاريمي في كتابات السيد عبد الرزاق المقدم  دراس  تحليلي  . .أ

الشيخ محمد جماد مغ ي  وم هجه في كتاب التاريخ " كتابه مع علماء ال جف األشرف  .ب

 ا." نممذجً 

 ( دراس  في الجمانب االجتماعي  والفكري  1950-1948مجل  الشعاع ال جفي  ) .ج
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م( دراس  تاريمي  تحليلي  في 1964-1963مجل  صمت شباب التمحيد الكربالئي  ) .د

 أطروحاتها الفكري  واالجتماعي  .

 

أربع  أبحاث بتاريخ أغسطس واسط بالعراق،  تحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ لجامع  -14

 م وبياناتهم كما يلي :2020

تدابير وليام الفاتح في مملك  انجلترا وانعكاساتها علي مؤسسات الحكم واإلدارة فيها  .أ

 م . 1087 -1066

 س مات الفمضي في انجلترا بين صراع الغرباء وم ائب االنجليز الحرب األهلي  .ب

 م (.1154-1139)   .ج

ا لالستبداد في تاريخ أوروبا م نممذجً 1100-1087ملك انجلترا وليام الثاني األحمر  .د

 المسيط . 

-1381االضطرابات السياسي  التي شهدتها انجلترا وانعكاساتها علي مؤسس العرش هـ. 

 م . 1399

 م.4/11/2020بتاريخ  لجامعة الكوفة العراقيةتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ  -15

م وممقف 2003بعد عام الت مع الدي ي والمذهبي في العراق وأثره في ب اء الدول   -أ   

 المحيط والدولي م ها / دراس  تحليلي  .

م( في أعداد 1968تممز  17-1958تممز  14اتفاقيات العراق مع الدول العالم بين )  -ب    

 جريدة المقائع العراقي  / دراس  تاريمي  

ة م( في أعداد جريد1976-1968التشكيالت اإلداري  المستحدث  لجمهمري  العراق ) -ج  

 المقائع العراقي  / دراس  تاريمي  .

-1958) جريدة المقائع العراقي  م در وثائقي للحرك  العلمي  في العراق بين  -د

 . م(1979

 م.2/2021//6بتاريخ  لجامعة تكريت العراقيةتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ  -16

 جا( .المهاجرون العرب في الماليات المتحدة األمريكي  ) هيلين تمماس أنممذ -1

التكمين االجتماعي والسياسي وأثره في نضمج االفكار الحزبي  في الماليات المتحدة  -2

 م ( .1824 -1507األمريكي  ) 

-1775العثماني   –مي اء سميرنا ودوره في تطمير العالقات التجاري  األمريكي   -3

 م .1832
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 م( .1980-1975األمريكي تجاه القضي  القبرصي  )  –الممقف الث ائي الليبي  -4

 -1844التأثير االقت ادي واالجتماعي الكتشاف الذهب في والي  كاليفمرنيا )  -5

 م ( . 1890

لجامعة القصيم كلية الل ة العربية تحكيم ابحاث للترقي  لدرج  أستاذ مشارك  -17

 والدراسات االجتماعية :

خروج الملك عبد العزيز برفق  أسرته من نجد وأثره في صقل ممهبته السياسي   -1

 م .1902-1891هـ / 1319-1308سكري  والع

 -هـ 1401م/ 1925 -هـ 1344محاوالت الدول  السعمدي  إحياء سك  حديد الحجاز  -2

 م .1981

هـ / 1373 -هـ 1368الملك عبد العزيز التعليم ال ظامي في البدائع في عهد  -3

 م .1953 -م1949

هـ / 1368 -هـ 1319التعليم التقليدي في البدائع في عهد الملك عبد العزيز  -4

 م . 1948 -م1902

 

 

 

 للمجلس األعلى للجامعات المصرية خامًسا: تحكيم أبحاث للترقية لدرجة األستاذية

 

/ للدكتمرة  لدرجة االستاذية  للمجلس األعلى للجامعات المصريةحكيم أبحاث للترقي  ت -1

 م وأبحاثها هي :2020نجالء عبد الجماد  بأداب ب ها  بتاريخ يمليم 

 م . 1922-1875محاكم الممتلط  علي ال شاط االقت ادي في م ر تأثير ال .أ

 م .1952-1916الدعم الحكممي لل  اع  المط ي  في م ر  .ب

 م .1957-1916االستثمارات ال  اعي  البريطاني  المباشرة في م ر  .ج

 م .1882-1848ال شاط االقت ادي البريطاني في م ر  .د

 م . 1957-1937االستثمارات الزراعي  األج بي  في م ر  .ه

 م . 1930-1918ال ادرات السلبي  الم ري   .و

 م . 1848-1805تجريم االعتداء علي المال العام في ع ر محمد علي  .ز

 م .  1914-1882الدور االقت ادي للرأسمالي  األلماني  في م ر  .ح

للدكتمر / أحمد  للمجلس األعلى للجامعات المصريةتحكيم أبحاث ترقي  لدرج  أستاذ مساعد  -2

 لقادر محمد ، أداب الم يا وبياناتها كالتالي : عبد ا
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 م( .1841-1840معاهدة ل دن وأنهيار مشروع محمد علي ) .أ

 التفسير التاريمي بين المثالي  والمادي  خالل القرن التاسع عشر . .ب

م( في ضمء المثائق 1896-1893األطماع االستعماري  الفرنسي  في سيام )  .ج

 .الفرنسي 

م  1917-1914ريطاني في تقرير العالقات األمريكي  األلماني  ) دور الفن التجاري  الب .د

 دراس  وثائقي  .

 م ( .1940 -1939تهديد الحيادالهمل دي)  .ه

 م نممذًجا .1919-1871مشكالت الحدود : األزلزاس واللمرين والسار  .و

 م . 1937الشائعات وأثرها في مسأل  مطران أثيمبيا القبطي عام  .ز

د هتلر وأثره علي ممقف بريطانيا إزاء األزم  سالح األرهاب ال فسي ع  .ح

 م . 1939-1938التشيكمسلمفاكي  

حمادة  / للدكتمر لدرجة االستاذية  للمجلس األعلى للجامعات المصريةحكيم أبحاث للترقي  ت -3

 مع  سمهاج .كلي  االداب جاوهبه مسعد 

 .م1899سك دري  عام إلاطاعمن  -1

  م( 1961 -1954العسكري  الم ري  في اليمن ) البعث   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Page 60 of 103 
 

 

 الكتب والمؤلفات العلمية

 تاريخ النشر وعدد الصفحات -دار النشر -اسم الكتاب 

 : الكتب والمؤلفات العلمية غير الجامعية . أوالً 

 .ثانيًا: الكتب والمؤلفات العلمية الجامعية 

 وعات البحثية .: المشرثالثًا

 رابًعا: فحص وتحكيم كتب للنشر في هيئات علمية.

 ا: إعداد وتحرير كتب للندوات والمؤتمراتسً خام

 سادًسا: تقديم وإشراف للكتب

 

 

 

 

 

 لكتب والمؤلفات العلمية غير الجامعية اأوالً: 
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 تاريخ النشر دار النشر اسم الكتاب م
عدد 

 الصفحات

1 

اريخ الحديث الدراسات الجامعية في الت

والمعاصر في الجامعات المصرية في القرن 

 الـعشرين "دراسـة ببلـيوجرافية تحـليلية "

مكـتبة اآلداب 

 الـقاهرة
 375 م2002

2 

الدراسات الجامعية في التاريخ الحديث 

والمعاصر في الجامعات السعودية 

منذإنشائهاحتى نهايةالـقـرن العـشـرين " 

 دراسة تحليـلية مـقارنة"

مـكتبة اآلداب 

 الـقاهـرة
 192 م2003

3 

وثائق ونصوص أساسية من التاريخ 

 السعودي المعاصر

دراسة في العالقات التعاهدية في عهد الملك 

 عبد العزيز

مـكتبة اآلداب 

 الـقاهـرة
 393 م2004

4 
سة نقدية الدولة السعودية الثانية:درا

 تحليلية في أهم مصادرها

مكتبة اآلداب 

 القاهرة
 138 م2005

5 
دراسات في تاريخ المملكة العربية 

 السعودية المعاصر

مكتبة اآلداب  

 القاهرة
 326 م2010

6 
رب في التاريخ الحديث والمعاصر الع

 بحوث ودراسات وثائقية  ""

 مكتبة اآلداب

 القاهرة
 358 م2013

7 
الرحالة والمستشرقون الروس ورؤيتهم 

 لمصر إبان فترة حكم محمد علي باشا

 ة اآلدابمكتب

 القاهرة
 106 م2015

8 
الحكم المصري في جزيرة طاشوز في عهد 

 م(1848-1813محمد علي باشا)

مكتبة األداب  

 القاهرة
 80 م2016

9 

من أعقاب  السععياسععة األمريكية إزاء العراق

يد  عالمية األولى إلى حركة رشعععععع الحرب ال

 ععععععععععععالعععععععععععي العععععععععععكعععععععععععيعععععععععععالنعععععععععععي 

 م(1920-1941)

مكتبة األداب  

 القاهرة
 455 م2016

 الدولة العثمانية في محكمة التاريخ 10
مكتبة اآلداب  

 القاهرة

 1ط2017

 2ط 2019
209 

11 

The Egyptian rule in Tasoz 

Isiand During of Muhammad 

Ali pasha (1813-1848 

AL- Adab 

Cairo 
2020 95 

 

  ثانيًا: الكتب والمؤلفات العلمية الجامعية
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 عدد الصفحات النشر تاريخ دار النشر اسم الكتاب م

 التاريخ األمريكي الحديث 1
 مكتب  الرشد

 السعمدي 
 173 م2002

2 
مل في تاريخ الدول  العثماني   المج

 من ال شأة إلي السقمط ()

مكتب  اآلداب 

 القاهرة
 130 م2009

 معالم تاريخ العرب المعاصر 3
مكتب  اآلداب 

 القاهرة
2010 172 

 المعاصرالتاريخ األمريكي الحديث و 4
 مكتب  اآلداب

 القاهرة
 224 م2016

 العرب في التاريخ الحديث 5
مكتب  اآلداب  

 القاهرة
 150 م2017

 تاريخ م ر الحديث 6
مكتب  اآلداب 

 القاهرة
 251 م2018

 تاريخ م ر المعاصر 7
مكتب  اآلداب  

 القاهرة
 195 م2018
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 ثالثًا : المشروعات البحثية 

 اسم الباحث المشترك سم الباحث الرئيسيا اسم المشروع م

1 

أوقاف الحج والحرمين الشريفين في 

 624م ر "من الفتح اإلسالمي لم ر 

 م1962م إلي إنقطاع إرسال األوقاف 

أشرف محمد عبد الرحمن 

 مؤنس
 فريق البحث 

2 

إعداد " مجلد م ر في الممسمع  

األفريقي  " ال ادرة عن هيئ  اليمنسكم 

ادر باللغتين االنجليزي  رة ال بالقاه

 م1997العربي و

 أ.د عبد العزيز سليمان نمار 
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

3 

شروع وثائق تاريخ العرب الحديث م

وثائق تاريخ الحمل  الـفرنسي علي )

 م ر والشام (

 أ.د عبد العزيز سليمان نمار
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

4 

الذاتي مجممع  وثائق مراد بك والحكم 

لج مب صعيد م ر تحو المظل  

 الفرنسي .

 أ.د عبد العزيز سليمان نمار
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

5 

يممـيات مكاري عن : سيرة الحمل  

اإلنجليزي  الم طلق  من اله د إلي الق ـير 

 وقـ اوأسيمط والقاهرة واإلسك دري  .

 أ.د عبد العزيز سليمان نمار
أشرف محمد عبد 

 نسالرحمن مؤ

6 
الماليات العثماني  في شمال أفريـقي  

 والحـمل  الفرنسـي  علي مـ ر والشـام .
 أ.د عبد العزيز سليمان نمار

أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

7 

الكتاب التكريمي لألستاذ الدكتمر عبد 

المالق الشين وع مانه " الممضمعي  في 

التاريمي  عن األبطال و ال مب  الكتاب 

 الجماهيرو

 .د أحمد زكريا الشلق أ
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

8 

المشارك  في الكتاب التكريمي لألستاذ 

الدكتمر جاد طه " بحمث تاريمي  عبر 

 الع مر

 أ.د محمد مؤنس عما 
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس

9 

المشارك  في الكتاب التكريمي لالستاذ 

الدكتمر اسماعيل البشري ببحث بع مان 

م وأثرها في ثمرة 1919" ثمرة 

 العشرين في العراق  " 

 أ.د محمد مؤنس عما 
أشرف محمد عبد 

 الرحمن مؤنس
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 فحص وتحكيم كتب للنشر في هيئات علمية رابًعا: 

 اسم الباحث دار النشر اسم الكتاب م
تاريخ 

 النشر

عدد 

 الصفحات

1 

ممقف العلماء في الدولتين 

السعمدتين األولي والثاني  

العثماني  من الحمالت 

 عليها من 

 هـ (  1185-1039) 

 م(1892 -1771) 

لل شر في دارة 

 الملك عبد العزيز

لباحث السعمدي  ا

سعمد بن تركي بن 

 محمد

 537 م2005

2 

ال  اعات الثقيل  محمر 

 الت مي  في م ر

 م (1974 – 1954) 

الهيئ  الم ري  

العام  للكتاب، 

اإلدارة المركزي  

 للمشروعات الثقافي 

 265 م2015 سحر أحمد د.

 دمياط في التاريخ الحديث  3

الهيئ  الم ري  

العام  للكتاب 

اإلدارة المركزي  

 للمشروعات الثقافي 

د. راضي محمد 

 جمدة
 423 م2015

4 

دور الدروز السياسي في 

 سمري  

 م(1920-1946)

 تقرير فحص رسال 
الباحث العراقي 

 سرمد البد
  م2016

5 
 يمميات 

 رة يمنيممماطن في ثم

لمركز تاريخ م ر 

 المعاصر
 185 م2016 

6 

الجمهمري  العربي  

المتحدة واألزم  اللب اني  

 م1958

دار الكتب والمثائق 

 القممي 
 170 م2017 د. حسين السيد

7 
العالم العربي بعد مائ  

 بيكم –عام من سايكس 

دار الكتب والمثائق 

 القممي 
 373 م2017 صالح محمد صالح

8 

تاريمي  علي إطالل  

بعض صفحات ال ضال 

 المط ي

للممابرات العام  

 الم ري 

اللماء دكتمر عادل 

 شاهين
 240 م2018

9 
)انتفاض  المبزفي م ر 

 م (1977ي اير 18-19

دار المفاق للطبع 

 وال شر
 206 م2018 د. نادي  قضب

  المشهد التاريمي 10

تأليف جمن غادت 

وترجم  أ.د شكري 

 مجاهد

 196 م2018
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 اسم الباحث دار النشر اسم الكتاب م
تاريخ 

 النشر

عدد 

 الصفحات

11 
من تراث د. عبد المهاب 

 م1959-1894عزام 

دار الكتب والمثائق 

 القممي 

د. أحمد عبد 

 المهاب الشرقاوي
 317 م2018

12 
الجذو التاريمي  لتقسيم 

 العالم العربي

دار الكتب والمثائق 

 القممي 
 379 م2019 مجممع  أبحاث

13 

 السياس  األمريكي 

الالتي ي  في تجاه أمريكا 

دة ظل الحرب البار

 بمليفيا نممذًجا ()

 مكتب  اآلداب

 القاهرة
 284 م2020 د. محمد الع اني

14 
السجمن في م ر إبان 

 الع ر العثماني

 مكتب  اآلداب

 القاهرة
 217 2020 د. دعاء سيد حسين

15 

ال راع البريطاني 

الفرنسي في أوروبا 

 م (1793-1815)

 مكتب  اآلداب

 القاهرة

كاترين وجيه 

 جرجس
2020 

350 

 

16 
البرجماتي  التركي  

 والثمرات العربي 
 145 م2019 د. م ال البطران 

17 

االرج تين : التدخالت 

األمريكي  في شئمن 

 أمريكا الالتي ي 

دار العربي لل شر 

 والتمزيع
 276 م 2020 مروة عيسي 

18 

القبائل العربي  في ق ا من 

واقع سجالت المحاكم 

 الشرعي 

 150 م2019 أحمد الجارد عمار 

 أوراق بشارة تكال 19

مركز تاريخ م ر 

المعاصر بدار 

الكتب والمثائق 

 القممي 

للدكتمر أحمد عبد 

 المهاب الشرقاوي
 220 م2020

20 

 " كرسي المالف  شاغًرا"

الملك فؤاد والمالف  

 اإلسالمي 

 (م1924-1926) 

مركز  تاريخ 

 م رالمعاصر 

 

م طفي محمد 

 مهران
 225 م2020
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 اد وتحرير كتب للندوات والمؤتمراتإعدخامًسا: 

 

 مكان النشر اسم الكتاب م
تاريخ 

 النشر

عدد 

 الصفحات

1 
الحمار القممي الطريق إلي الدول  

 الفلسطي ي 

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 167 م2018

2 
التجارب العربي  في مماجه  

 م2030اإلرهاب رؤي  

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 464 م2018

 ئيس لم رمحمد نجيب أول ر 3
 مطبع  جامع  

 عين شمس
 196 م2018

4 
السادات بطل الحرب وعبقري 

 السالم

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 240 م2018

 قضايا المياه في الشرق األوسط 5
 مطبع  جامع  

 عين شمس
 576 م2018

6 

عالقات م ر باالتحاد السمفيتي 

 وروسيا االتحادي  

 م (1943-2018) 

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 275 م2019

7 
مائ  وخمسمن عاًما علي افتتاح ق اة 

 السميس

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 244 م2019

8 
مستقبل م طق  الشرق األوسط 

 م 2030رؤي  م ر 

 مطبع  جامع  

 عين شمس
 421 م 2020
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 تقديم وإشراف للكتب سادًسا: 

 مكان النشر عنوان الكتاب م
تاريخ 

 النشر

عدد 

 الصفحات

 لة المؤرخ العربيكشاف مج 1

 مركز 

 بحوث الشرق األوسط

 بجامعة عين شمس 

2017 55 

2 
 حصاد المؤتمرات والندوات

 في خمسة وعشرين عامً 

 مركز 

 بحوث الشرق األوسط 

 بجامعة عين شمس

 68 م2017

 إيران إلى أين 3
منشورات المجمع الثقافي 

 المصري
 230 م2018

4 
 مجلد لوائح 

 مركز بحوث الشرق األوسط
 142 م 2018 ملبعة جامعة عين شمس

5 

 الكتاب التذكاري 

ألبحاث االساتذة بمناسبة مرور خمسين 

 عاًما على نشأة 

 مركز بحوث الشرق األوسط 

 614 م2018 ملبعة جامعة عين شمس

6 

 

 الكتاب التذكاري

 الخاص بمركز بحوث الشرق األوسط 
 223 م2018 ملبعة جامعة عين شمس

7 
" الموسم الثقافي لمركز " ملتقى العلماء 

 م(2018-2017بحوث الشرق األوسط )

 مركز 

بحوث الشرق األوسط  

 بجامعة عين شمس

 107 م2018

8 
ندوة العالم العربي بعد مرور مائة عام على 

 صدور تصريح بلفور
 377 م2019 دار الكتب والوثائق القومية

9 
 " ملتقى العلماء "

 م(2018-2019)

 الموسم الثقافي 

 ز بحوث الشرق األوسطلمرك
2019 294 

10 
كشاف في مجلة بحوث الشرق األوسط في 

 م(2019-1974خمسة وأربعين عاًما  )

 مركز 

 بحوث الشرق األوسط 

 بجامعة عين شمس

 268 م2019

11 

الشرق األوسط في الكتابات العربية و 

 األجنبية " دراسة ببلوجرافية"

 الجزء األو 

 مركز 

 بحوث الشرق األوسط 

 جامعة عين شمسب

 240 م2020

 237 م2020 بدار الكتب و الوثائق القومية ندوة أربعون عاًما على اتفاقية كامب ديفيد 12
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 مكان النشر عنوان الكتاب م
تاريخ 

 النشر

عدد 

 الصفحات

13 
مجلد محاضر مجلس إدارة مركز بحوث 

 الشرق األوسط
 111 م2021 ملبعة جامعة عين شمس

14 
مجلد رؤساء الشعب العلمية بمركز بحوث 

 الشرق األوسط
 116 م2021 شمسملبعة جامعة عين 

15 
مجلد تقارير وندوات مركز بحوث الشرق 

 األوسط
 300 م2021 ملبعة جامعة عين شمس

16 

 الحياة النيابية في بريلانيا 

 م(1832-1919)

 للدكتور/ محمد سيد إسماعيل حسن الشريف

 287 ـــــ تحت النشر
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 المدرسة العلمية 

 ائل الدكتوراه التي منحت تحت إشرافي .رسأوالً:                  

 رسائل الماجستير التي منحت تحت إشرافي. ثانيًا :       

 ثالثًا : رسائل الدكتوراه التي ناقشتها .       

 رابًعا :رسائل والماجستير التي ناقشتها           
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 رسائل الدكتوراه االشراف على أوالً: 

 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 المشرفون كلية/ جامعة ن الرسالةعنوا

تاريخ 

 المنح

1 

محمععععععععععععد عبععععععععععععد 

الباسععععععععط محمععععععععد 

 العناني

سعععععياسعععععية الواليات المتحدة 

األمريكيعععة تجعععاه جواتيمعععاال 

 م1944-1954

 التربية

 جامعة 

 عين شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

د. علي 

 عبداللليف

 م2018

2 
دعععاء سععيد حسععين 

 محمد

السععععععجون في مصععععععر إبععان 

 العصر العثماني

-1517هـعععع/ 923-1213) 

 م(1798

 التربية

 جامعة 

 عين شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

د. علي 

 عبداللليف

 م2018

3 
عبععد العععرحيم حامعععد 

 أحمد محمود

دور األزهعععر فعععي أفعععريعععقعععيعععا 

 م( 1961-1978)

 (هـ1380-1398)

وفنادق  سياحة

 جامعة المنيا

أ.د أشرف 

 مؤنس

 أ.د سماح محمد

 م2020

4 

كععععععععاترين وجيععععععععه 

 جرجس عزيز

 

البريلانية األمريكية العالقات 

 م1815-1783من عام 

 كلية البنات

 جامعة 

 عين شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

 د . ماجدة محمد

مستمر 

 األشراف

5 

 

 

 

شععععععععيماء حمععععععععزة 

 محمود خلاب

العععععععالقعععات السععععععععوفعععيعععتعععيعععة 

اإلسععرائيلية وانعكاسععتها على 

 القضية الفلسلينية

 كلية البنات

 جامعة 

 عين شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

أ.د. خلف عبد 

 لعظيما

مستمر 

 األشراف

6 

 

 

معععروة محمعععد عبعععد 

 الفتاح عبد السيد

السععععععياسعععععععة األمريكية تجاه 

 نيكاراجوا

 م(1956- 1936)

 كلية اآلداب

جامعة عين 

 شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

 د. نعمه حسن

مستمر 

 األشراف

7 

 

 

محمععد فتحععي علععي 

 أحمد غنيمي

سععتن تشععامبرلين وسععياسععة أو

 العععتعععهعععدئعععة العععبعععريعععلعععانعععيعععة 

 م(1929 -1924) 

 كلية التربية

 جامعة 

 ين شمسع

أ.د أشرف 

 مؤنس

 د. نعمه حسن

مستمر 

 األشراف

8 
دينا محمد علي 

 محمود

السععععععياسعععععععة األمريكية تجاه 

 م(1945-1939المكسيك 

 كلية التربية

 جامعة 

 عين شمس

أ.د أشرف 

 مؤنس

 أ.د نبيل اللوخي

مستمر 

 األشراف

9 
منى محمد أحمد 

 ملتم

متحف الوثعععائق التعععاريخيعععة 

 عععععععابععععععديععععععن  بععععععقصععععععععععععر

)دراسعععععععة تحليلية لمجموعة 

ية  بدا تاريخية منذ  الوثائق ال

عصععععععر الخديوي إسععععععماعيل 

حتى نهعععايعععة عصععععععر الملعععك 

 م(1952-1863فاروق )

كلية السياحة 

 والفنادق

 جامعة المنيا

 أشرف د.أ

 مؤنس

سماح عبد  د.أ

 الرحمن محمود

 مستمر

 األشراف
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 رسائل الماجستير  االشراف على ثانيًا :

 م
لالب / اسم ال

 اللالبة
 المشرفون كلية/ جامعة عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

 1 
ستتتامي محمتتتد ستتتعيد 

 األسطل

التـتتتطمرات السياسي  

 في قطـتتتتتتتاع غزة من 

 م(1948-1967)

 كلي  التربي  

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

أ.د. محمد عبد 

 الرؤوف سليم

 م1989

2 
محمتتتمد محمتتتد ستتتيد 

 عمر

العالقات الم تتتتتتري  

   التتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتت تتتتتتتيتتتتتتت
 م(1967 -1952)

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

د. علي عبد 

 اللطيف

 م2011

3 
دعاءسيدحستتتتتتتتتتتتتين 

 محمد

األستتتتماق في القاهرة 

 في الع تتتتر العثماني

 م1798 -1517 

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

 أ.د  سليمان حسين
 م2014

4 

محمتتتد عبتتتد الباستتتتط 

 محمد الع اني

 

الماليات ستتتتتتياستتتتتتي  

المتحتتتدة األمريكيتتت  

-1952تجتتاه بمليفيتتا 

 م1964

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

 أ.د محمد رفعو
 م2014

5 

 

ستتتتحر عبتتتتد الفتتتتتتاح 

 إبراهيم

العالقات الم تتتتتتري  

 التتتتتتتتعتتتتتتتتراقتتتتتتتتيتتتتتتتت 

 م1963-1990 

 كلي  اآلداب 

جامع  كفر 

 الشيخ

 م2018 أ.د أشرف مؤنس

6 

متتتتتروة محمتتتتتد عبتتتتتد 

 سيدالفتاح عبد ال

 

الستتتتياستتتت  األمريكي  

تتتتجتتتاه األرجتتت تتتتتتتيتتتن 

 م1955 – 1943

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

ا.م.د نعم  حسن 

 البكر

 م2018

7 
دي تتتتتا محمتتتتتد علتتتتتي 

 محممد

الستتتتياستتتت  األمريكي  

-1943تجاه ف زويال 

 م1958

 
 أ.د أشرف مؤنس

 ا.م.د نبيل الطمخي
 م2020

 حسين محمد حسن 8
 العالقات الم تتتتتتري 

 التتتتتتتتيتتتتتتتتمتتتتتتت تتتتتتتيتتتتتتت 

 م1952-1967 

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان

 أ.د أشرف مؤنس

 د. عرفه محممد
 م 2016

 أسام  محممدمحمد 9
أستتتتمان في ال  تتتتف 

التتثتتتانتتي متتن التتقتترن 

 العشرين"

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان

 أ.د أشرف مؤنس

أ.د. شكري حسين 

 د. عرف  محممد

 م2016

10 
شتتتتيماء عبتتتتد المتتتت عم 

 عبد الغ ي محممد

ستتتت  األمريكي  الستتتتيا

تتتتجتتتاه التتتقضتتتتتتتتتيتتت  

 التتتفتتتلستتتتتتتتتطتتتيتتت تتتيتتت 

 م1993 – 1978 

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

 أ.م.د محمد رفعو
 م 2017
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 م
لالب / اسم ال

 اللالبة
 المشرفون كلية/ جامعة عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

11 
محمتتتتد فتحتتتتي علتتتتي 

 أحمد غ يمي

جمرج كان ج وسياس  

 بريطتتانيتتا المتتارجيتت 

 م1822-1827 

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

 د. نعم  البكر
 م2020

12 

فاطمتتتتتتتتتت  يمستتتتتتتتتتف 

محمتتتتتتتتد إستتتتتتتتماعيل 

 نمفل

الحيتتاة الحضتتتتتتتتاريتت  

والستتتتتتياستتتتتتي  للمرأة 

 التتتتتتتتعتتتتتتتتراقتتتتتتتتيتتتتتتتت 

 م(1896-1969)

 كلي  اآلداب

 جامع 

 بمرسعيد

 أ.د أشرف مؤنس

 أ.دمحممد المتملي
 م 2020

 أسماء فمزي 13
الستتتتياستتتت  األمريكي  

تتتتتجتتتتاه التتتتبتتتترازيتتتتل 

 م(1964-1985)

 كلي  التربي 

جامع  عين 

 شمس

 أ.د أشرف مؤنس

 البكر د. نعمه
 م2018

 فاطم  صالح 14

برنتتتامج  عليتتتات  فتتتا

إثرائي قائم علي دور 

الشتتتتعب في االحداث 

ت ميتتت   التتتتاريميتتت  ل

المعي التاريمي لدى 

طتتتالب التتتمتتترحتتتلتتت  

 االعدادي  

 كلي  التربي  

جامع  عين 

 شمس

 قسم الم اهج 

 أ.د أشرف مؤنس

 أ.د علي الجمل
 م2019

 نمرا ماجد سعد 15

دوق ولتتتيتتت تتتحتتتتتتتمن 

كتتري ودوره التتعستتتتتتتت

في و الستتتتتتتيتتتاستتتتتتتي 

بريطتتتانيتتتا في الفترة 

 م(1808-1835)

 كلي  التربي  

عين جامع 

 شمس

 2019 أ.د أشرف مؤنس

16 
هتتتاجر محمتتتمد عبتتتد 

 الحميد

إبتتتان ‘التتتقتتتلتتتيتتتمبتتتيتتت  

الع تتتتتتتر العثمتتتاني 

هـتتتتتتتتت/ 923-1213)

 م( 1517-1798

كلي  التربي  

 عين شمس
 2019 أ.د أشرف مؤنس

 ه اء أبم بكر 17

التتتتتتتمتتتتتتتؤتتتتتتتتمتتتتتتترات 

ورهتتتا األوروبيتتت  ود

 تجتتارة تجتتارة الرقيق 

 م( 1815-1826)

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان
 2018 أ.د أشرف مؤنس
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 م
لالب / اسم ال

 اللالبة
 المشرفون كلية/ جامعة عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

18 
عماطتتتتتتتتتتتف أبتتتتتتتتتتتم 

 الحسن

عتتتتمتتتتان و دورهتتتتا 

الحضتتاري في شتترق 

-1806افتتتريتتتقتتتيتتتا )

1856) 

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان
 2019 أ.د أشرف مؤنس

 مراد م طفي عال 19

أثر الحرب العتتالميتت  

التتتتثتتتتانتتتتيتتتت  عتتتتلتتتتي 

التتتمستتتتتتتتتتتتتعتتتمتتترات 

يا  ي  في افريق البرتغال

1939-1975 

 كلي  اآلداب

 جامع  أسمان 
 2019 أ.د أشرف مؤنس

20 

شتتتتيماء عبتتتتد التتتتدايم 

 بدر الدين

 

) قضتتتتتتي  االلزاس و 

اللمرين و اثرها علي 

التتقتتتارة االفتتريتتقتتيتتت  

 م1870-1919

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان
 م2019 أ.د أشرف مؤنس

 أحمد أنمر حسن 21

االنقالبات العستتتكري  

و الحروب األهليتتت  

قيتتتا ج مب  فري في أ

ال حراء )نيجيريا و 

غتتتتانتتتتا نتتتتمتتتتمذجتتتتا( 

 م1960-1967

 كلي  اآلداب 

 جامع  أسمان
 م2019 أ.د أشرف مؤنس

22 

متتتروة محمتتتد محمتتتد 

 أحمد أصالن

 

العالقات بين م تتتتتر 

 ورومتتانيتتا بين عتتامي

 م1970 -1952

 كلي  اآلداب 

جامع  

 بمرسعيد

 أ.د أشرف مؤنس

 د.مرسي قطب
  م2020

23 
فاطمتتتتتتتتت  محمتتتتتتتتتمد 

 بهجو

فتتاعليتت  وحتتدة قتتائمتت  

علي الملبيات الفكري  

لت ميتت  مهتتارات الفهم 

التاريمي لدى طالب 

 المرحل  الثانمي 

 كلي  التربي  

 عين شمس 

 قسم الم اهج 

 

 أ.د أشرف مؤنس 

 أ.د غلي الجمل 

 د. غادة 

 

تسجيل 

االشراف 

 م2020

 

24 
عتتتزة شتتتحات  حستتتن 

 عبد اللطيف

قتتائمتت  فتتاعليتت  وحتتدة 

علي األنفمجرافيتتتك 

لت مي  مهارات قراءة 

ال تتتتتتمر لدى تالميذ 

 التعليم األساسي

 كلي  التربي  

 عين شمس 

 قسم الم اهج

 أ.د أشرف مؤنس 

 أ.د غلي الجمل 

 د. غادة 

تسجيل 

االشراف 

 م2020
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  ها تالثًا : رسائل الدكتوراه  التي ناقشث

 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة قشونالمنا عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

1 

تهاني إدريس 

 عبد هللا محمد

 ) دكتوراه (

قبيلة الجوازي في 

 ليبيا 

 م(1911 -1817)

 أشرف مؤنس -1

 حمد نا هللا مصلفى -2

 ماهر علية شعبان -3

 كلية اآلداب

 جامعة 

 عين شمس

 م2015

2 

سمير عبد الكريم 

 العبد هللا

 ) دكتوراه(

األوضاع السياسية 

في  في بالد الشام

ظل حكومات االتحاد 

والترقي 

 م1908/1918

 أشرف مؤنس -1

 حمد نا هللا مصلفى -2

حمادة محمود  -3

 إسماعيل

 كلية اآلداب

 جامعة 

 عين شمس

 م.2015

3 

عمر فوزي 

 الدميري

 ) دكتوراه(

المملكة العربية 

السعودية والقضية 

 الفلسلينية

 (1932-1953) 

 أشرف مؤنس -1

 إلهام ذهني . -2

 عاد  حسن غنيم -3

 دابكلية اآل

 جامعة 

 عين شمس

 م2015

4 
ممدوح الرفاعي 

 ) دكتوراه( شحاته

)قضية تسليح 

 ألمانيا ال ربية 

(1945-1961) 

 أشرف مؤنس -1

 علي شلبي -2

 رأفت الشيخ -3

 كلية اآلداب 

جامعة 

 المنصورة

 م2016

5 

محمد مصباح 

 معمر المزروعي

 ) دكتوراه(

األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية 

 والثقافية إلقليم برقة 

 م(1943-1951)

 أشرف مؤنس -1

 سليمان حسين -2

 حمدنا هللا مصلفى -3

 كلية اآلداب 

 جامعة 

 عين شمس

 م2016

6 

محمودرجب عبد 

 المعز الخويسكى

 ) دكتوراه(

سياسة الواليات 

المتحدة األمريكية 

-1964تجاه بنما )

 م(1978

 أشرف مؤنس . -1

 محمد خيري طلعت -2

رجب على عبد  -3

 المولى .

 كلية اآلداب 

 ياجامعة المن
 م2016

7 

أيمن أحمد عبد 

 الفتاح عبد السالم

 ) دكتوراه(

"العالقات 

البريلانية اإلثيوبية 

-1869في الفترة 

 م"1936

 أشرف مؤنس . -1

 .سعد بدير الحلواني -2

 فاروق جاويش -3

كلية الل ة 

 العربية 

 جامعة األزهر

 م2016
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 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة اسم اللالب م
تاريخ 

 المنح

8 

ي السيد السيد م

 محمد مرسي

 ) دكتوراه(

المساجد العثمانية 

في تونس دراسة 

أثرية مقارنة مع 

 مثيالتها في القاهرة

 أشرف مؤنس -1

 محمد حمزة الحداد -2

 أحمد رجب -3

 كلية اآلداب

 جامعة دمنهور
 م2016

9 

زينب عيسى عبد 

 الرحمن عيسى

 ) دكتوراه(

سياسة الواليات 

المتحدة االمريكية 

 1949تجاه تايوان 

– 1972 

 أشرف مؤنس -1

 عاصم محروس -2

 نهى عزمي -3

 محمد رفعت اإلمام -4

 كلية اآلداب 

 جامعة دمنهور
 م 2017

10 

محمد عبد الباسط 

 محمد العناني

 ) دكتوراه(

سياسية الواليات 

المتحدة األمريكية 

تجاه جواتيماال 

 م(1944-1954

 أشرف مؤنس -1

 علي عبد اللليف -2

 حمدنا هللا مصلفى -3

 نبيل اللوخي -4

 لتربيةكلية ا

 جامعة 

 عين شمس

 م2018

11 

دعاء سيد حسين 

 مدمح

 ) دكتوراه(

السجون في مصر 

إبان العصر 

-923العثماني 

-1517هـ / 1213

 م(1798

 أشرف مؤنس -1

 علي عبد اللليف -2

حمادة محمود  -3

 إسماعيل

محمد رفعت عبد  -4

 العزيز

 كلية التربية

 جامعة 

 عين شمس

 م2018

12 

نبوية أحمد عبد 

 الحافظ حامد

 

لوبي الصهيوني )ال

األمريكي وأثره على 

دو  المشرق 

-1945العربي )

 م(1976

 أشرف مؤنس -1

زين العابدين  -2

 شمس الدين

 زينب عمر -3

 عبد السالم عامر -4

كلية الدراسات 

 اإلنسانية

 جامعة األزهر

 م2018

 رجب محمد بشير 13

)دور بريلانيا في 

 الحرب الباردة 

 م(1984-1958)

 أشرف مؤنس -1

 جاد طه -2

 بكرنعمه حسن ال -3

 زكي البحيري -4

كلية اآلداب 

جامعة عين 

 شمس

 م2018
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 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة اسم اللالب م
تاريخ 

 المنح

14 

عبد السالم أحمد 

 محمد

 

)الصراعات 

اللائفية وانتهاكات 

حقوق األقليات 

)دراسة حالة 

األقليات بالهند ( 

 م(1945-2005)

 أشرف مؤنس -1

 نبيل أحمد حلمي -2

 النادي أحمد محمد -3

محمد عبد الفتاح  -4

 الحمراوي .

معهد البحوث 

والدراسات 

 األسيوية

 م2018

15 

محمد خليفية 

 بالقاسم البرهمي

 

أثر األقليات في 

استقرار الدولة 

القومية  )دراسة 

الة األقليات ح

المسلمة في 

 (الفلبين

 أشرف مؤنس -1

ناجي عبد الباسط  -2

 هدهود

سيد أبو ضيف  -3

 أحمد

 سعيد الجويلي . -4

لبحوث معهد ا

والدراسات 

 األسيوية

 م2018

16 

سعد حسن موسى 

 بكار ) ليبي(

 

)سياسة إيران 

الخارجية تجاه 

جمهوريتي 

أوزبكستان 

وطاجيكستان  

(2005- 

 أشرف مؤنس -1

 عبد الخبير علا -2

أحمد محمد  -3

 النادي

 

معهد البحوث 

والدراسات 

 األسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2019

17 
أحمد عبد الخالق 

 جودة فرج

لية األرهاب )إشكا

في الشرق األوسط  

دراسة حالة 

لمستقبل التنظيمات 

اإلرهابية في سوريا 

 والعراق 

 م(2010-2016)

 أشرف مؤنس -1

 رأفت غنيمي الشيخ -2

 طارق فهمي -3

معهد البحوث 

والدراسات 

 األسيوية

 م2019

18 
عليات محمد جاد 

 محمد

الدور الحضاري 

للمؤسسات 

التعليمية في اليابان 

 نفي القرن العشري

 أشرف مؤنس -1

 أما  كامل بيومي -2

 أحمد محمد النادي -3

معهد البحوث 

والدراسات 

 األسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2019
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 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة اسم اللالب م
تاريخ 

 المنح

19 
عفاف كما  

 حسان معوض

موقف الكويت من 

القضية الفلسلينية 

منذ االنتفاضة 

الفلسلينية األولى 

ى حرب م حت1987

الخليج الثانية 

 م1990

 أشرف مؤنس -1

عبد المنعم إبراهيم  -2

 الجميعي

 عبدهللا الهاجري -3

محمد رفعت عبد  -4

 العزيز

 كلية التربية

 جامعة 

 عين شمس

 م2019

20 
مصلفى السيد 

 حسين سالمان

الجهود الدولية  

لتسوية الصراع 

 المصري اإلسرائيلي 

 م(1955-1973)

 أشرف مؤنس -1

 سيد عبد العا  -2

 

 

 األدابكلية 

 بقنا  

 جامعة سوهاج

 م2020

21 

عبد المنعم أبو 

 عائشة صوان

 ) ليبي(

أثر المت يرات 

العربية على الدور 

التركي في منلقة 

الشرق األوسط 

 م(2003-2017)

 أشرف مؤنس -1

 فتحي العفيفي -2

 قدري إسماعيل -3

معهد البحوث 

والدراسات 

 األسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2019

22 
أحمد محمد 

 ال ريب

لدور السياسي ) ا

واالقتصادي 

واالجتماعي لمحمد 

أحمد فرغلي وعبد 

اللليف أبورجيله 

في الحياة المصرية 

 م(1942-1961)

 أشرف مؤنس -1

محمد محمد  -2

 شركس

مدحت محمد عبد  -3

 النعيم .

 

كلية اآلداب 

باالسماعلية 

جامعة قناة 

 السويس

 م2020

23 

محمد مصباح 

 محمد الناصري

 )ليبي(

العالقات السعودية 

يرانية وأثرها اإل

على تلور الصراع 

في اليمن خال  

 الفترة

 م(2011-2018) 

 أشرف مؤنس -1

 أحمد النادي -2

 إيمان نور الدين -3

معهد الدراسات 

 األسيوية

بجامعة 

 الزقازيق

 م 2020
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 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة اسم اللالب م
تاريخ 

 المنح

24 
عبد الرحيم حامد 

 أحمد محمود

 دور األزهر في

 أفريقيا 

 م( 1961-1978)

 هـ(1380-1398)

 مؤنس أشرف د.أ

 محمد سماح د.أ

سياحة وفنادق 

 جامعة المنيا
 م2020

25 
رانيا حسن عبد 

 السالم البنا

 

التنافس التركي 

االيراني وتأثيره 

 على دو  الجوار

 أشرف مؤنس -1

 قدري إسماعيل-2

 عبد الحكيم اللحاوي-3

 

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 زقازيقجامعة ال

2020 

26 
محمد عبد الفتاح 

 أبو طه

موقف المؤسسات 

االسالمية في مصر 

والعراق والسعودية 

من ال زو األمريكي 

 م2003للعراق 

 أشرف مؤنس -1

زين العابدين  -2

 شمس الدين

 سعد الحلواني بدير -3

صالح حسن  -4

 المسوت

 جامعة األزهر

الل ة العربية 

 بأتاي البارود

 م2021

27 
نهلة محمد محمد 

 حسن

مصر في أعقاب 

الحروب المصرية 

اإلسرائيلية حتى 

معاهدة كامب ديفيد 

دراسة تاريخية 

 م (1956-1979)

 أشرف مؤنس -1

تحت إشراف رأفت  -2

 غنيمي الشيخ

نبيل عبد الحميد  -3

 سرحان

جامعة دمياط 

 كلية االداب

يناير 

 م2021

28 
هناء عسران علي 

 بسيوني

تلور صناعة 

الكهرباء في مصر 

في الفترة من 

 م(1965 -1892)

 أشرف مؤنس  -1

 تحت إشراف 

ا.د. زين العابدين  -2

 شمس الدين

ا.د. زكريا أحمد  -3

 سعد

ا.د زينب عمر  -4

 محمود

 جامعة األزهر 

كلية الدراسات 

اإلنسانية 

 بالقاهرة 

مارس 

 م2021
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 ابًعا: رسائل الماجستيرالتي ناقشتهار

 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

1  

منيععععععععرة سععععععععليمان 

  المرشود

 ()السعودية

)الفـعععتوة وطـعععوائف 

الحرف في مـعععععععصر 

الـعععععععععثمـععععععععانية من  

هعععععععععععـ 923-1213

 م(،1517-1798/

 أشرف مؤنس  -1

 يوسف الثقفي  -2

 سميرة فهمي  -3

كلية التربية 

 للبنات ببريدة
 م2000

2  
عفعععععععععععاف كمعععععععععععا  

 حسان معوض

)فععلسعععععععلععيععن خععال  

الععحععرب الععععععالععمععيعععة 

-1939العععثعععانعععيعععة 

 م(1945

 أشرف مؤنس  -1

عاد  حسن  -2

 غنيم 

محمد رفعت  -3

 عبد العزيز 

كلية التربية 

بجامعة عين 

 شمس

 م2011

3  

سعععمير عبعععد الكعععريم 

  العبد هللا

 )السوري (

) واليعععة حلعععب من 

الفتح العثمععاني حتى 

نهاية حكم السعععللان 

 سعععععععععلعععيعععم العععثعععانعععي 

هـعععععع / 923-982) 

 م(1516-1574

 أشرف مؤنس  -1

حمدنا هللا  -2

 مصلفى 

 خلف الميري  -3

كلية اآلداب 

جامعة عين 

 شمس

 م2012

4  
 سععليم جمعععة علايععا

 ) الفلسليني ( 

نشعععععععععأة العععحعععركعععة 

اإلسعععععععععالمعععيعععة فعععي 

فلسععععععلين المحتلعععة 

م و 1948عععععععام 

 تلورها

 م(1972-2002) 

 أشرف مؤنس  -1

عبد المنعم  -2

 الجميعي 

محمد رفعت  -3

 عبد العزيز 

كلية التربية 

جامعة عين 

 شمس

 م2013

5  

يوسعععععف بعععععن عبعععععد 

العععععرحمن السعععععراي 

مري الشععععععععععععععععععععععععععععع

 )السعودي ( 

في  ئز  جوا ل تلور ا

عربيعععة  ل مملكعععة ا ل ا

 السعودية

 أشرف مؤنس  -1

محمد عبد  -2

 الحميد الحناوي 

محمد رفعت  -3

 عبد العزيز 

 ة

 كلية التربية

جامعة عين 

 شمس

 م2013
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

6  
محمععد عبععد الباسععط 

 محمد العناني

سعععععية الواليات سعععععيا

المتحعععدة األمريكيعععة 

تعععجعععاه بعععولعععيعععفعععيعععا 

 م1952-1964

 أشرف مؤنس  -1

علي عبد  -2

 اللليف 

حمدنا هللا  -3

 مصلفى 

 كلية التربية

جامعة عين 

 شمس

 م2014

7  
دععععاء سعععيد حسعععين 

 محمد

األسععععععععععععواق فععععععي    

القاهرة في العصعععععر 

ثمعععاني) ع ل  -1517ا

 م(1798

 أشرف مؤنس  -1

سليمان محمد  -2

 حسين 

 صالح هريدي  -3

 محمد عبد -4

 العزيز 

 كلية التربية

جامعة عين 

 شمس

 م2014

8  

أحمعععععععععععد محمعععععععععععد 

 حسين محمد

 ) الكويتي ( 

تاريخ المععارضعععععععة 

السععععععيعععاسععععععيعععة في 

الععععكععععويععععت مععععنععععذ 

تقال  وحتى  االسععععععع

العععععععععععععععععع ععععععععععععععععععزو 

-1961العععععععراقعععي)

 م(1990

 أشرف مؤنس  -1

رأفت غنيمي  -2

 الشيخ 

ماهر علية  -3

 شعبان 

 بكلية اآلداب

 جامعة الزقازيق
 م 2015

9  
يحيععععى عبععععد النعععععيم 

 حمد عبد الرحيمم

)حعععععفعععععر تعععععرععععععة 

اإلبراهميعة في عهعد 

الخديوي اسعععععماعيل 

وآثارها على صععععيد 

 مصر (

 أشرف مؤنس  -1

محمد عاطف  -2

 عبد المقصود .

محمد عبد  -3

 الحميد الحناوي 

 كلية اآلداب

 جامعة أسيوط
 م2015

10  
أحمععععد فععععائق حامععععد 

 مبارك

االعالقات السععياسععية 

بععععيععععن الععععكععععويععععت 

والواليعععات المتحعععدة 

ية في  الفترة األمريك

1980 

 م(1991-

 أشرف مؤنس  -1

أحمد زكريا  -2

 الشلق 

حمدنا هللا -3

 مصلفى 

 كلية اآلداب

جامعة عين 

 شمس

 م2015

11  
شعععععععععيماء حمعععععععععزة 

 خلاب

" الم رب والصراع 

العربي اإلسعععععرائيلي 

-1961معععععععععععن 

 م"1979

 أشرف مؤنس -1

 السيد فليفل -2

 أحمد عبد الدايم   -3

 

 

معهد الدراسات 

 اإلفريقية

 القاهرةجامعة 

 م2017
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

12  
فاطمععععععة إسععععععماعيل 

 عاشور عزام

"دور مصععععععععر فععي 

المقاطعة االقتصادية 

إلسعععرائيل في الفترة 

-1949معععععععععععن 

 م"1956

 أشرف مؤنس -1

 عاد  غنيم -2

 حمدنا هللا مصلفى  -4

 كلية اآلداب

جامعة عين 

 شمس

 م2017

13  
عبعععد العععرحيم حامعععد 

 أحمد محمود

دور األزهعععععر فعععععي 

الحيعععاة الثقعععافيعععة و 

-1930السعععياسعععية 

 م " 1961

 أشرف مؤنس -1

 نبيل اللوخي -2

 رجب عبد المولى -3

كلية السياحة 

الفنادق جامعة 

 المنيا

 م2017

14  
محمععععد السععععيد طععععه 

 شلبي

السعععععععععععودان فععععععي 

 البرلمععان البريلععاني

 م  1956 – 1922 

 أشرف مؤنس -1

يم عبد إبراه-2

 المجيد 

 محمد الدوداني  -5

 كلية اآلداب

جامعة 

 المنصورة

 م2017

15  

كريمععععععععععة السععععععععععيد 

أحمعععد حسعععن محمعععد 

 النجار

" منظمعععة االتحعععاد 

 األمعععععععععريعععععععععكععععععععععي 

 م(1881-1948)

 أشرف مؤنس -1

 حمادة إسماعيل -2

محمد علي -3

 عثمان 

 لليفة سالم -4

 كلية األداب

 جامعة الزقازيق
 م2017

16  
داريعععععععععععن سععععععععععععد 

 عثمان

الترجمععة في تععاريخ 

مصععععععر وأثرها على 

المجتمع المصععععععري 

 م(1805-1849)

 أشرف مؤنس -1

 فوزي المصري  -2

إبراهيم فؤاد  -3

 عبد العزيز 

 نبيل سرحان  -4

 كلية األداب

 جامعة طنلا
 م2017

17  

فععارس صععالح محععل 

الجبعععععععععععععععععععععععععععوري  

 وعنوانها

الععمععوقععف العععععربععي 

جاه حرب  لدولي ت وا

 الععخععلععيععج الععثعععانععيعععة

 م(1990-1991) 

 دراسة تاريخية 

 شرف مؤنس أ -1

إبراهيم علي  -2

 عبد العا  

إبراهيم فؤاد  -3

 عبد العزيز 

 كلية األداب

 جامعة طنلا
 م2018

18  
سعععحر عبعععد الفتعععاح 

 إبراهيم

العالقات المصرية 

 العراقية

 (م1963-1990)

 أشرف مؤنس -1

سليمان محمد  -2

 حسين 

عبد الحميد  -3

 شلبي 

 كلية األداب

 كفر الشيخ
 م2018
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون الرسالة عنوان

تاريخ 

 المنح

19  

إبععععععععععراهيم لععععععععععو  

 إبراهيم

 )نيجيريا(

)صعععععععراع الهويعععععععة 

فعععععي إمعععععارة زاريعععععا 

تحععععععت االسععععععتعمار 

 البريلععععععععععععععععععععععععععاني

 (1903-

 م(1960

 أشرف مؤنس  -1

 السيد فليفل -2

محمد صبري  -3

 الدالي

معهد البحوث 

 العربية

 جامعة 

 الدو  العربية

 م2018

20  
كعععععععععاترين وجيعععععععععه 

 جرجس

وحعععروب  )بريلانيعععا

 نعععععععععععععععععععععععععععععععابليون 

(1800-

 م(1815

 أشرف مؤنس  -1

 جاد طه  -2

نعمه حسن  -3

 البكر 

 فايزة ملوك  -4

 كلية اآلداب

جامعة عين 

 شمس

 م2018

21  
إسعععععععماعيل عبعععععععده 

 قحلان )يمني(

)حركعععععة القعععععوميين 

 العععععرب فععععي الععععيمن 

(1959-

 م(1967

 أشرف مؤنس -1

حمدنا هللا  -2

 مصلفى

 حمادة إسماعيل-3

بكلية اآلداب 

جامعة عين 

 شمس

 م2018

22  
تيسعععير علعععى محمعععد 

 علي

)النشعععععععاط المعععععععالي 

والتجععععاري لليهععععود 

 فعععععععععععي بريلانيعععععععععععا 

(1870-

 م(1918

 أشرف مؤنس -1

لليفة محمد -2

 سالم 

محمد على -3

 عثمان 

حمادة محمود -4

 إسماعيل 

بكلية األداب 

 جامعة الزقازيق
 م2018

23  
مععععروة محمععععد عبععععد 

 الفتاح عبد السيد

السياسعععععععععععععععععععععععععععععة 

 األمريكيعععععععة تجعععععععاه

 األرجنتععععععععععععععععععععععععععين

(1943– 

 (م1955

 أشرف مؤنس -1

 نعمه حسن البكر-2

 أحمد عبد العا  -3

 نهى عزمي  -4

كلية السياحة 

 والفنادق

جامعة مدينة 

 السادات

 م2018

24  
محمعععععععود ناصعععععععف 

 خليفة الليري

) طنععععععععب الكبععععععععرى 

وطنععععععب الصعععععع رى 

وأبععععععععععو موسعععععععععععى 

(1887-

 م(1971

 أشرف مؤنس -1

وجيه على أبو -2

 حمزة

محمد أحمد -3 

 الشرقاوي 

اهيم عبد إبر-4

 العا  

 

 كلية األداب

 جامعة طنلا

 م2018
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

25  
فاطمععععععععععة أحمععععععععععد 

 محمد حسين

)األوضععععاع الداخلية 

-1926في اليابان )

1945) 

 أشرف مؤنس -1

 نبيل اللوخي  -2

محمد عاطف -3

  عبد المقصود

 كلية اآلداب

 منياجامعة ال
2018 

26  
فاطمعععة ععععاد  عبعععد 

 اللليف

) دور األزهعععر فعععي 

المجتمع المصععععععري 

(1863-1892) 

 أشرف مؤنس  -1

فاروق عثمان  -2

 أباظة 

محمد عمر عبد -3

 العزيز 

عصمت محمد  -3

 حسن

 كلية اآلداب

جامعة 

 األسكندرية

 م2018

27  
صعععالح أبعععو هريعععرة 

 صالح

العالقات المصععععععرية 

اإلمععارتيععة دراسعععععععة 

 تاريخية 

(1971-

 م(19990

 أشرف مؤنس  -1

 إيمان عامر -2

محمد سلمان  -3

 طايع 

 كلية اآلداب

 جامعة القاهرة
 م2018

28  
نهعععاد عبعععد الباسعععط 

 محمد

) مصععر و الشععام في 

كتععابععات الرحععالععة و 

القناصععل الروس في 

 القرن التاسع عشر(

 أشرف مؤنس  -1

محمد عمر عبد  -2

 العزيز

فاروق عثمان  -3

 أباظة 

 كلية اآلداب

جامعة 

 األسكندرية

 م2019

29  

سعععيد محمععد محمععد 

الهعععععععععععادي عبعععععععععععد 

 الوهاب

) العالقات السياسية 

بين العراق وإيران 

 م(1941-1958)

 أشرف مؤنس -1

 نبيل عبد الحميد -2

 إيمان تهامي -3

 كلية األداب

 جامعة دمياط
 م2019

30  

فهععععد فععععراج محمععععد 

 علي الدوسري

 ) الكويتي(

)موضوعها الموقف 

الكويتي من الحروب 

الععععععععمصعععععععععععععريععععععععة 

اإلسععععععععرائععيععلععيعععة ( 

 م(1956-1973)

 أشرف مؤنس -1

 فرغلي تسن -2

عبد الرحيم عبد -3

 الهادي 

محمد عبد  -4

 الوهاب 

كلية اآلداب بقنا 

جامعة جنوب 

 الوادي

 م2019

31  

هبعععه محمعععد صعععالح 

إبععععععععراهيم محمععععععععد 

 صقر

ها  ماتيعة وأثر المعلو

على تلور البحعععث 

العلمي في الصععععععين 

 م(1975-2015)

 أشرف مؤنس -1

رأفت غنيمي -2

 الشيخ 

 ق وجيه عتي-3

 ناجي هدهود -4

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2019
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

32  
عبيعععر فعععاروق عبعععد 

 العزيز

) السععععععععععععععمععععععععات 

والععععععععمععععععععهععععععععارات 

الشعععخصعععية ودورها 

في إدارة السعععياسعععة 

 الخارجية

) دراسععة لشععخصععية 

 الرئيس بوتين (

 نس أشرف مؤ-1

عبد الهادي -2

 محمد العشري

 حامد عبد الهادي -3

 طارق فهمي -4

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2020

33  
داليعععععا حسعععععن عبعععععد 

 اللليف منصور

) التنعععافس التركي 

اإلسععععععععرائععيععلععي فععي 

الشععععععرق األوسععععععط 

دراسععععععة في التلور 

-1948التععاريخي )

 م (1991

 أشرف مؤنس -1

 فتحي العفيفي -2

 

اسات معهد الدر

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2020

34  
دينععععا محمععععد علععععي 

 محمود

سة األمريكية  سيا )ال

 تجاه فنزويال

 م(1943-1958)

 أشرف مؤنس -1

 نبيل اللوخي-2

محمد رفعت  -4

 عبد العزيز 

 كلية التربية

جامعة عين 

 شمس

 م2020

35  

معععععععععععروة أحمعععععععععععد 

محمعععود أحمعععد عبعععد 

 المنعم

) التعليم ودوره في 

نهضعععععة سعععععن افورة 

 صرةالمعا

 م(1965-2015)

 أشرف مؤنس -1

 فتحي العفيفي -2

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2020

36  

فاطمعععععععة الزهعععععععراء 

محمععععععععععد صععععععععععالح 

 الدين

العالقععات النيجيريععة 

 اإلسرائيلية

 م(1960-1983)

 أشرف مؤنس -1

عبد هللا عبد -2

 الرازق 

 السيد فليفل -3

كلية الدراسات 

األفريقية العليا 

 قاهرةجامعة ال

 م2020

37  
علعععي خعععالص علعععي 

 العراقي (حسين 

) العععععععععععععععالقعععععععات 

ية العراقيعة  لان البري

إبعععان الحكم الملكي 

 م(1922-1958

 أشرف مؤنس -1

 آما  السبكي -2

نجالء عبد -3

 الجواد 

محمد رفعت  -5

 عبد العزيز 

 كلية اآلداب

 جامعة بنها
 م2020

38  

عبععععععععد هللا فععععععععيص 

العصععععععععععععععععععععععععععيمي 

 )الكويتي (

) الصراع السياسي 

سععععععوريععا وأثره في 

على القضية الكردية 

 م(2011-2017) 

 أشرف مؤنس -1

سعيد سالم -2

 جويلي 

 محمود سليمان -3

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2020
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

تاريخ 

 المنح

39  
محمعععد فتحعععي علعععى 

 أحمد غنيمي

جععععورج كععععانععععنععععج 

يلانيا وسععععياسععععة بر

-1822الخععارجيععة 

 م1827

 أشرف مؤنس -1

نعمه حسن  -2

 البكر 

 وجيه عتيق -3

 كلية اآلداب

جامعة عين 

 شمس

 م2020

40  

عليععععععععععاء مجبععععععععععل 

 عزيز

 ) العراقية (   

موقف مصعععععععر من 

مشعععععععععاكعععل العععقعععرن 

 األفععععععععععريععععععععععقععععععععععي

 م( 1961-1990)

 دراسة تاريخية

 أشرف مؤنس -1

أحمد بهاء  -2

 الخفاجي

 فؤاد طارق كاظم-3

عد حيدر س -4

 جواد 

كلية التربية 

البنات جامعة 

 الكوفة

 بالعراق

 أونالين

 م2020

41  

فاطمععععععععة يوسععععععععف 

محمععععععد إسععععععماعيل 

 نوفل

وموضععععوعها الحياة 

العععععععحضععععععععععععاريعععععععة 

والسععععياسععععية للمرأة 

 العععععععععععععععععراقععععععععيععععععععة 

 م(1896-1969)

 أشرف مؤنس -1

 إلهام ذهني  -2

 محمد عثمان -3

 مرسي قلب -4

 دابكلية األ

 جامعة بورسعيد
 م2020

42  
اهيم رفعععععععععت إبععععععععر

 سالم أبو شريعة

العالقعععات الهنعععديعععة 

البعععاكسععععععتعععانيعععة في 

 الفترة

 م(2010-2018) 

 أشرف مؤنس -1

 سعيد جويلي  -2

 هشام بشير-3

معهد الدراسات 

 اآلسيوية

 جامعة الزقازيق

 م2020

43  
وفععععاء محمععععد عبععععد 

 الرحيم إسماعيل

تععععاريععععخ الععععحععععيععععاة 

الصععععععحية في اليمن 

 م(1926-1962

 أشرف مؤنس -1

محمد سيد  -2

 ماعيل اس

عبد الرحيم عبد  -3

 الهادي 

فرغلي علي -4

 نتس

 دابكلية األ

 بقنا

جامعة جنوب 

 الوادي

 م2020

44  
أسععععععععماء قرشععععععععي 

 أحمد الص ير

) النشععاط السععياسععي 

واالقعععععععتصعععععععععععععادي 

واالجعععععتعععععمعععععاععععععي 

 للموريسكين (

 أشرف مؤنس -1

محمد سيد -2

 اسماعيل 

عبد الرحيم عبد -3

 الهادي 

 فرغلي علي تسن-4

 دابكلية األ

 ابقن

جامعة جنوب 

 الوادي

 م2020

45  
أحمععععد خالععععد أحمععععد 

 طه

أحمد حسعععنين باشعععا 

ودوره في اكتشععععاف 

 الصععععععحراء ال ربيععة 

 م(1946 -1889)

 أشرف مؤنس -1

سماح عبد  -4

 الرحمن 

 نبيل اللوخي  -5

 كلية 

السياحة 

 والفنادق 

 جامعة المنيا

 م2020
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 م
اسم اللالب / 

 اللالبة
 كلية/ جامعة المناقشون عنوان الرسالة

خ تاري

 المنح

46  
درهعععم علعععي درهعععم 

 القمش ) اليمني( 

التنميعععة البشععععععريعععة 

وأثرهعععا على نظعععام 

االدارة المحليعععة في 

 الععععععععععععيععععععععععععمععععععععععععن  

 م(2000-2011) 

 أشرف مؤنس -1

 أحمد النادي  -2

 أماني خضير -3

معهد الدراسات 

األسيوية 

بجامعة 

 الزقازيق

 م2020

47  

سععععععععععالمة سعععععععععععالم 

 ياسين سالم 

 ) الليبية( 

) أحعععمعععد سعععععععععالعععم 

ره في الرحيبي ودو

لوطنيعععة  حركعععة ا ل ا

 العععععععلعععععععيعععععععبعععععععيعععععععة 

 م(1995 -1906)

 أشرف مؤنس -1

حمدنا هللا  -2

 مصلفى

 سليمان حسين  -4

 كلية اآلداب 

جامعة عين 

 شمس

 م2020

 

49 

 

حسععام رشععاد محمععد 

 محمد 

ياسعععععععة إنجلترا  سعععععع

في  تجعععاه مصعععععععر  ا

عصععععععر محمعد علي 

 م 1805-1849

 أشرف مؤنس  -1

أ.د عاصم  -2

 الدسوقي 

أ.د أحمد عبد  -3

 العا  

بد السالم أ.د ع -4

 عامر 

كلية اآلداب 

 جامعة حلوان 

مارس 

 م2021

50 
نشععععوى عبععععد ربععععه 

 فتحي عمر 

الموقف الععدولي من 

الحرب السععععععوفيتيعة 

-1979األف عععانيعععة 

م " دراسعععععة 1989

 تاريخية " 

تحت إشراف أ.د 

سوسن سليم 

آداب  –اسماعيل 

 المنيا 

أزد نبيل اللوخي 

أداب –مناقش 

 المنيا 

 أشرف مؤنس-

 المنيا كلية آداب 
 مارس

 م 2021 

51 

حسعععععععععععين علعععععععععععي 

حسععععععين العععععععزاوي 

 باحث عراقي 

دولععععععة األمععععععارات 

متحعععدة  ل عربيعععة ا ل ا

ودورهعععا فعععي دععععم 

القضععععععععايععا العربيععة 

 م( 1968-2004)

تحت إشراف أ.د 

فوزي السيد 

أداب  –المصري 

 طنلا 

أ.د محمد البرعي 

أداب  –الشرقاوي 

 طنلا .

أد. إبراهيم عبد 

 العا  مناقًشا 

 مؤنس  أزد أشرف

 أداب طنلا 
 مارس

 م 2021 
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 المناقشات اإلشراف وإجمالي رسائل 

 

 اإلجمالي االشراف المناقشات 

 35 9 الدكتوراه 28 الدكتوراه

 75 24 الماجستير 51 الماجستير

 79  33 110 
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 المناقاشاتاإلشراف وبيان إجمالي بالجامعات التي تمت بها 

 

 ئلعدد الرسا الجامعة

 42 عين شمس

 20 الزقازيق

 7 الم يا

 5 أسمان

 4 ط طا

 4 ج مب المادي

 3 القاهرة

 2 األسك دري 

 2 بمرسعيد

 3 دمياط

 7 األزهر

 2 الم  مرة

 1 ب ها

 1 ق اة السميس

 1 الكمف  بالعراق

 1 الق يم بالسعمدي 

 2 كفر الشيخ

 1 أسيمط

 2 جامع  الدول العربي 

 2 دم همر

 1 ي   الساداتمد

 1 حلمان

 112 اإلجمالي

 



 

 

 

   

 

Page 89 of 103 
 

 

 عما  في المجا  الثقافي والفكري والقومياأل

 أواًل: عضوية لجان خارج الجامعة 

 ثانيًا: األنشلة المجتمعية والثقافية

 ثالثاً: النــشاط الصـــحفي 

 الصحف المصرية  -ب     الصحف السعودية          -أ    

 لقاءات وحوارات علمية مع أساتذة ومفكريين  -د           المجالت المصرية    -ج  

 رابًعا   : اللقاءات التليفزيونية و اإلذاعية 

 خامًسا: السيمنارات 

 سادًسا: البروتوكوالت العلمية
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الثقافي والفكري  فيها في المجا  تأو شارك قمت بهامن أهم وأبرز األعما  التي 

 : والقومي ما يلي

  :لجان خارج الجامعة عضويةأواًل: 

 م2015مزارة التربي  و التعليم عامعضم لج   اختيار مستشار المماد اإلجتماعي  ب. 

م ( 1998م )وعضم عامل م ذ عام 2016عضم مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب 

 ( . 509ورقم العضمي  )

  828رقم العضمي   م ،2020عضم اتحاد األثارريين العرب . ) 

 ( . 1333ب م ر رقم العضمي  ) عضم اتحاد كتا 

  م حتي 2015نائب رئيس تحرير مجل  م ر الحديث  بدار الكتب والمثائق القممي  مارس

 م.2021تاريم  

    حتي تاريمه   2017مسئمل لج   المكتبات باتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة م ذ عام

 م .2021

  م  حتي تاريمه 2015عضم اللج   العلمي  بمركز تاريخ م ر المعاصر من مارس

 م .2021

   م2015عضم مجلس إدارة الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي  فبراير 

 (.225/7م ( ) ورقم العضمي  1984) وعضم عامل م ذ 

  رئيس تحرير المجل  العربي  للدراسات التاريمي  ، ال ادرة عن المركز الثقافي األسيمى

 م .2015بجامع  الزقازيق  

 لترقي  لدرج  االستاذي  واستاذ مساعد بالمجلس األعلي للجامعات الم ري  ُمحكم أبحاث ا

 م( . 2022-2020) الدورة الحالي  

  .  ُمحكم أبحاث تاريمي  لل شروالترقي  لدى الجامعات العربي 

  م . 1997االشتراك في مشروع وثائق تاريخ العرب الحديث 

  . محكًما لمجل  كلي  اآلداب بجامع  بمرسعيد 

 هيئ  تحرير مجل  اآلداب جامع  حلمان .  عضم 

  . عضم هيئ  االستشاري   لتحرير مجل  اآلداب  جامع  أسمان 

 . عضم هيئ  االستشاري   لتحرير مجل  اآلداب ق ا جامع  ج مب المادي 

  االشتراك في إعداد مجلد م ر في الممسمع  األفريقي  ال ادرة عن هيئ  اليمنسكم– 

 م . 1997القاهرة 
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  م التي ت در عن جمعي  تاريخ 2021الهيئ  االستشاري  لمجل  دلممن البحري ي ، عضم

 وآثار البحرين.

  .عضم مجلس إدارة مركز الدراسات الشرقي  بجامع  القاهرة، بقرار رئيس الجامع  ا.د

 م، لمدة عامين.2021فبراير  9م بتاريخ 2021لس    89محمد عثمان المشو رقم 

 حي بمزارة السياح  والترفيه بالمملك  العربي  السعمدي  بترشيح عضم هيئ  الت شيط السيا

 من معالي ا.د. فهد السماري مستشار الملك.

 

 

 :األنشلة المجتمعية والثقافيةثانيًا: 

إلقاء محاضرة في الممسم الثقافي للجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي    بع مان )محمد  -1

م مقررالجلس  ا.د. عادل 23/4/2000في كامل حسين أول رئيس لجامع  عين شمس(، 

 غ يم.  

إلقاء محاضرة علي ممجهي عممم المماد االجتماعي  وذلك في ديمان وزارة التربي   -2

 م )حمل قضايا التعليم قبل الجامعي ( . 2018ي اير  30والتعليم يمم 

)القدس إلقاء محاضرة بجامع  بدر ب حب  الملحق الثقافي  الفلسطي ي د. خالد األزعر، عن  -3

 م . 2018أبريل  17عربي  (، وذلك في 

القاء محاضرة في معهد إعداد القادة بحلمان عن )التحديات التي تماجه األمن القممي  -4

 م.16/7/2019الم ري و كيفي  التغلب عليها(، بتاريخ 

القاء محاضرة في اكاديمي  األوقاف الدولي  لتدريب األئم  و المعاظ و إعداد المدربين  -5

ها )التحديات الداخلي  في م ر و انعكاسها علي التحديات الدي ي (  وذلك وممضمع

 م.18/7/2019بتاريخ 

إعداد المدربين لدولي  لتدريب األئم  و المعاظ والقاء محاضرة في اكاديمي  األوقاف ا -6

ذلك بتاريخ عكاسها علي التحديات الدي ي (  وانعها )التحديات الداخلي  في م ر ووممضم

 م.19/9/2019

محاضرة في اكاديمي  األوقاف الدولي  لتدريب األئم  و المعاظ و إعداد المدربين  -7

ذلك قممي الم ري وكيفي  مماجهتها(  ووممضمعها )التحديات التي تماجه األمن ال

 م.9/12/2019بتاريخ 

إلقاء محاضرة بجامع  مدي   السادات بم اسب  )انت ارات أكتمبر المجيدة( ب حب  اللماء  -8

 م . 2019أكتمبر  14بد الجماد بتاريخ شبل ع
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 27المشارك  في قافل  المير الت ممي  لجامع  عين شمس إلي قرى محافظ  أسيمط في  -9

 م . 2019ديسمبر 

االشتراك في ندوة بع مان " ي اير كشف السرائر تحالف الجيش مع الشعب إلنقاذ م ر  -10

بتاريخ رسال  السالم  ي اير"  مع مؤسس  25" ببحث ع مانه "الممقف األمريكي من 

 م   20/1/2021

إلقاء محاضتتتترة بع مان ستتتتياستتتت  فرنستتتتا واستتتتتراتيجتها في البحر األحمر إبان الحمل   -11

 م.2020الفرنسي  علي م ر بمركز بحمث دول البحر األحمر ) السمدان ( أونالين 

 في م رالشيخ عبد العزيز الثعالبي وال مب  السياس  و الفكري  إلقاء بحث بع مان  -12

 بال دوة الدولي  6/2/2021بتاريخ "م( صتتتتتتحيفه الشتتتتتتمرى نممذًجا 1931 – 1924)     

 أونالين مع جامع  الزيتمن  تمنس 

الستتتتتتياستتتتتتت  المارجي  األمريكي  تجاه الشتتتتتترق األوستتتتتتط بتاريخ  إلقاء بحث بع مان   -13

م بال دوة الدولي  أونالين باالشتتتتتتراك مع جامع  الممصتتتتتل بالعراق قستتتتتم 10/2/2021

وقد تم نشتتتتتره في كتاب ، مطبع  القم  للطباع  وال شتتتتتر ، الممصتتتتتل العراق ، خ التاري

 م . 2021

 

  :النــشاط الصـــحفيثالثاً: 

 الصحف السعودية  -أ 

نشر مقال بع مان ) سر الشعار وع اصر القمة (، بمجل  جامع  الق يم بالمملك  العربي   .1

 م .2007مبر هـ الممافق   أكت 1428في شمال    6السعمدي ، العدد

، ربيع 10نشر مقال بع مان)عمامل مؤثرة في التاريخ ( مجل  جامع  الق يم، العدد  .2

 م .2008هـ الممافق أبريل   1429األول 

ربيع الثاني  11نشر مقال بع مان )أيعيد التاريخ نفسه (، مجل  جامع  الق يم، العدد  .3

 م. 2008هـ الممافق مايم 1429

. الق يم، مقاالت علمي  وأكاديمي  لتاريخ وفمائدة ( ، جامع نشر مقال بع مان ) أهمي  ا .4

 www.quj.org.sa.الم در 

. م بع مان : كمفيد الع ر2020منيم ي 8نشر حمار ب حيف  عكاظ السعمدي  بتاريخ  .5

 ماذا سيكتب المؤرخمن . 

 

 

http://www.quj.org.sa/
http://www.quj.org.sa/
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 الصحف المصرية   -ب

ي اير والجامع  الم ري ( جريدة أخبار المعادي، العدد  25 نشر مقال بع مان )ثمرة -1

 م.21/4/2011، بتاريخ390

يمم ( جريدة أخبار المعادي ، 100نتيج  في  100ي اير)  25نشر مقال بع مان ثمرة  -2

 م.21/5/2011، بتاريخ  391العدد 

بار نشر مقال بع مان )تحي  إعزازوتقدير للمجلس األعلي للقمات المسلح ( جريدة أخ -3

 م.24/6/2011، بتاريخ 392المعادي، العدد

ي اير في ال حف األمريكي ( جريدة أخبار المعادي،  25نشر مقال بع مان ) ثمرة  -4

 م. 1/8/2011، بتاريخ 394العدد 

، بتاريخ 45634مقال بع مان ) خماطر في الدستمر( جريدة األهرام، العدد  -5

 م.  15/11/2011

بتاريخ فبراير  401( جريدة أخبار المعادي العدد مقال بع مان ) أشجع رجل في م ر -6

 م .2012

بتاريخ مارس  402مقال بع مان ) م ر بين ثمرتين ( جريدة أخبار المعادي ، العدد  -7

 م .2012

 16بتاريخ  403مقال بع مان  ) دستمركم ياأسيادنا ،جريدة أخبار المعادي ، العدد   -8

 م . 2012مارس 

بتاريخ  405يين ( جريدة أخبارالمعادي ، العدد مقال بع مان ) م ر هب  الم ر  -9

 م . 2012أبريل 

مقال بع مان ) من ذاكرة التاريخ : الشعب الم ري يثمر علي استبداد حكامه ( جريدة  -10

 م .2012في مايم   406أخبار المعادي ،  العدد 

، بتاريخ يمنيم  407مقال بع مان )م ر أم الدنيا( جريدة أخبار المعادي ،العدد  -11

 م . 2012

 16، بتاريخ 408مقال بع مان )م ر المحروس (   جريدة أخبار المعادي ، العدد   -12

 م .2012يمنيم 

 15بتاريخ  409مقال بع مان )لعل ا نتعلم من التاريخ( جريدة أخبار المعادي ، العدد  -13

 م .2012يمليم 

  .م2012مقال بع مان )روح أكتمبر( جريدة أخبار المعادي ، العدد ، أكتمبر  -14

 .م2012دة أخبار المعادي ، نمفمبر مقال بع مان ) سي اء التاريخ والمستقبل ( جري -15

حمار صحفي حمل) األوضاع السياسي  األخيرة في م ر( ، ادار الحمار ال حفي  -16

م ، و الجريدة 7/9/2015عيسي سدود المطع ي ، و نشر في " جريدة الشارع " في 

 االلكتروني  " بلدنا اليمم " .   
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م بم اسب  )الذكرى 2016يمليم  25حفي مع جريدة السفير اللب اني  يمم حمار ص -17

 الس مي  لتأميم ق اة السميس ( مع ال حفي أ. م طفي بسيمني .

مقال بع مان " دور األقباط والدول  الم ري  " م شمر بجريدة المطن ، يمم األحد     -18

 م . 2016ي اير  1

دار الكتب و المثائق القممي  (، أعد  حمار صحفي لجريدة البماب  نيمز عن )تطمير -19

 م . 2017ابريل  19الحمار ال حفي محمد حافظ ، 

حمار صحفي لجريدة البماب  نيمز عن العالقات الم ري  االلماني  ، أعد الحمار      أ/  -20

 حسن ع ام.

 المجالت المصرية :  -ج 

السياسي  بع مان ) ال مب  م 2012 مقال م شمر بمجل  الهالل ، عدد شهر يمليم -1

 .  المغيب  في الدساتير الم ري  (والديمقراطي

 .م بع مان )م ر المحروس (2012سطس ، عدد شهر أغمقال م شمر بمجل  الهالل -2

م بع مان ) سي اء عبقري  المكان 2012مقال م شمر بمجل  الهالل ، عدد شهر نمفمبر  -3

 وعظم  الزمان(.

أبريل  19القممي  ، نشر بتاريخ  حمار صحفي لجريدة البماب  نيمز عن دار المثائق -4

 م 2017

 م 2017مايم  29حمار صحفي لجريدة البماب  نيمز عن عالق  عبد ال اصر باأللمان في  -5

حمار صحفي عن اإلغتياالت السياسي  مع ال حفي حسام ربيع لل شر بجريدة رصيف  -6

 م . 2017بتاريخ يمليم  22

علي للثقاف   رئيس التحرير د. لمجل  المجلس األ 1919مقال  بم اسب  ذكرى ثمرة  -7

 شيرين العدوي . 

م 17/2/2021حمار صحفي مع صحيف  الزمان بشأن األزم  السمداني  األثيمبي  في  -8

 مع ال حفي محمد عبد الم  ف . 

 لقاءات وحوارات علمية مع أساتذة ومفكريين :  -د

( وتم بع مان )شاهد علي الع ر أ.د وسيم السيسىإجراء حمار صحفي مع المفكر  -1

م التي ت درها 2015م لل شر بمجل  م ر الحديث  في عام 2015سبتمبر  18اللقاء في 

 م .2016، القاهرة 15دار الكتب والمثائق القممي  ، العدد 

رئيس جامع  القاهرة  بع مان )شاهد علي أ.د جابر نصار إجراء حمار صحفي مع  -2

م 2016الحديث  في عام  م ، لل شر بمجل  م ر22/3/2016الع ر(  تم اللقاء يمم 

 م .2017، القاهرة 16التي ت درها دار الكتب والمثائق القممي  ، العدد 

التاريخ الحديث والمعاصر بجامع   ذ، أستا أ.د محمد محمود السروجيحمار مع  -3

م ، 2017يمليم  26األسك دري  بع مان ) حمار بين مؤرخ وتاريمه ( تم الحمار في 
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، القاهرة 17التي ت در دار الكتب والمثائق القممي  ، العدد ونشر بمجل  م ر الحديث  

 م.2018

حمار مع أ.د جميل ممسي ال جار  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، وعميد كلي   -4

 .جامع  المست  ري  بالعراق الاآلداب ب

 

 فزيونية و اإلذاعية : ي: اللقاءات التلرابًعا

كتاب( في ق اة التعليم العالي بم اسب  إحتفاالت  إلقاء  ثالث حلقات في برنامج ) أستاذ و -1

 م . وبيانتها كالتالي :2010أكتمبر 

أ. الحلق  األولي بع مان ) المفاجأة االستراتيجي  في حرب أكتمبر ( وأذيعو بتاريخ 

 م.2010أكتمبر 5

اكتمبر 6الحلق  الثاني  بع مان ) حرب أكتمبر في محكم  التاريخ(  وأذيعو بتاريخ  -ب 

 م.2010

ج .الحلق  الثالث  بع مان ) مائ  نتيج  لحرب السادس من أكتمبر ( وأذيعو بتاريخ  

 م.2010أكتمبر 9

إلقاء حلق  في برنامج )أستاذ وكتاب ( بع مان )معالم تاريخ العرب المعاصر(  وسجلو  -2

 م. 2010ديسمبر 20بتاريخ 

م(  في 1941ام تسجيل حلقتين عن فيلم وثائقي : )رشيد عالي الكيالني وثمرة ع -3

العراق يذاع في برنامج )أرشيفهم و تاريم ا( لق اة الجزيرة اإلخباري  باالشتراك مع 

 م2011، يمنيم ONTVق اة 

أذيعو   (حلق  في )برنامج حيات ا( ،علي ق اة األسرة بع مان ) رؤساء م ر السابقين -4

 صباحاً  11-10م الساع  2012يمليم  28علي الهماء يمم األث ين 

، يمليم ( ،علي ق اة األسرة23ثمرة في )ذكرى مروراحدى و ستمن عاًما علي  حلق  -5

 م 22/7/2013يمليم هل يرحمها التاريخ ؟( أذيعو يمم االث ين  23بع مان ) ثمرة 

الحديث عن ) جزر ج مب شرق آسيا ( في برنامج )معاني األسامي (.،  علي ق اة  -6

 م .2013يم يمن 3ال يل الثقافي  علي الهماء مباشرة يمم 

الحديث عن ) ن ر أكتمبر من وجه  نظر التاريخ ( بم اسب  مرور أربعين عاماً علي  -7

حرب أكتمبر ، في)  برنامج حيات ا (، علي  ق اة ال يل لألسرة علي الهماء مباشرة يمم 

 م . 2/10/2013األربعاء  

علي م ( بم اسب  مرور أربعين عاماً 1973الحديث عن ) انت ارات حرب أكتمبر  -8

انت ارات اكتمبر ،علي  ق اة ال يل الثقافي  في )برنامج معاني االسامي( يمم االث ين 

 م.  7/10/2013
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م حمل ممضمع )السلط  في العراق 26/4/2011لقاء مع إذاع  صمت العرب في   -9

 أث اء ندوة السلط  في المطن العربي عبر الع مر( . 

م( علي ق اة العائل  1956عن م ر عام  الحديث عن ) اتفاقي  جالء القمات البريطاني  -10

 صباحاً.  11-10م الساع  2014يمنيم  18في )برنامج حيات ا ( و ذلك في 

للثمرة في ذلك  62م ( في احياء الذكرى ال 1952يمليم  23الحديث عن ) ثمرة  -11

صباحاً يمم  11-10)بق اة العائل  في برنامج حيات ا ( علي الهماء مباشرة الساع  

 م .  23/7/2014

لقاء تليفزيمني في برنامج ) صباح المحروس  ( الق اة الثالث  القاهرة فقرة عن االستعداد  -12

 م. 2015/  4/  19لالمتحانات و ذلك يمم 

لقاء تليفزيمني في برنامج ) شباب ع الهماء ( )ق اة العائل ( ، فقرة عن عيد تحرير  -13

 م.  2015 /4/  25سي اء ، و ذلك يمم   

ني في برنامج حيات ا في ق اة العائل  ) المقهي في تاريخ م ر ( مع لقاء تليفزيم -14

 م. 8/7/2015االعالمي  داليا أمين وذلك يمم 

لقاء تليفزيمني في برنامج  حديث التعليمي  في) ق اة التعليم العالي( )عن  انجازات  -15

 م . 15/7/2015يمليم( مع اإلعالمي محمد عيسي . وذلك في  23ثمرة 

مني في برنامج صباح المحروس  علي ق اة القاهرة الثالث  عن )افتتاح ق اة لقاء تليفزي -16

 م . 2/8/2015السميس( مع االعالمي حازم الش اوي وذلك في 

لقاء تليفزيمني في برنامج من م ر علي ق اة التعليم العالي عن )افتتاح ق اة السميس  -17

 م . 6/8/2015الجديدة( مع اإلعالمي محسن العشري وذلك يمم 

لقاء تليفزيمني في برنامج شباب علي الهما فقرة آدم ق مات ال يل المتم    " ق اة  -18

 م .6/9/2015العائل  ،حمار شم ي عن أ.د. أشرف مؤنس وذلك في يمم 

 (  ق اة التعليم العالي .42لقاء تليفزيمني عن) حرب أكتمبر والذكرى  -19

نامج من م ر علي ق اة ي اير والذكرى المامس ( بر 25لقاء تليفزيمني عن )ثمرة  -20

 التعليم العالي .

ي اير وأعياد  25حمار إذاعي مع أ/ محسن لطفي من إذاع  الدلتا بط طا عن )ثمرة  -21

 م . 2016ي اير  26الشرط  ( وذلك يمم 

لقاء في ق اة برنامج حيات ا عن )األمثال الشعبي  واستمدمها في حيات ا ( يمم األربعاء  -22

 م. 2/3/2016

 م . 2016مايم  30نامج الثقافي عن )القضي  الفلسطي ي ( يمم مداخل  مع البر -23

 .م2016يمنيم  14لقاء تلفزيمني في )برنامج  نقط  تحمل ( ق اة التعليم العالي في  -24

 23لثمرة  64مداخل  مع إذاع  شمال ال عيد ) برنامج صمت الشعب( في ذكرى  -25

 م .  2016يمليم  15م في يمم 1952يمليم 

 3)برنامج يمم جديد ( علي الق اة األولي الم ري  يمم األربعاء  حمار تلفزيمني في -26

 م بم اسب  مرور ستين عاًما علي تأميم ق اة السميس . 2016أغسطس 
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)برنامج علي شط ال يل( بالق اة األولي الم ري  للحديث عن )تاريخ نهر ال يل (  -27

 م إعداد أ. هشام هارون .4/9/2016بتاريخ 

ال يل الثقافي  للحديث عن )الجمعي  الم ري  للدراسات التاريمي (  )برنامج ليالي( بق اة  -28

 م إعداد د. مروة عاطف ، أ. مازن شحاته . 15/9/2016بتاريخ 

)البرنامج الثقافي( علي الق اة األولي األرضي  للحديث عن )أهمي  التاريخ في حيات ا(   -29

 م . 9/2016/ 20بتاريخ 

 28ولي في) ذكرى رحيل جمال عبد ال اصر(  )برنامج علي شط ال يل( بالق اة األ -30

 م إعداد هشام هارون . 2016سبتمبر 

)برنامج سطمر في حياتي( بتاريخ    FM 91.5البرنامج الثقافي باإلذاع  الم ري   -31

 م مع اإلعالمي  رامي شفيق .5/10/2016

يمم النت ارات أكتمبر   43برنامج ) من م ر ( ق اة التعليم العالي بم اسب  الذكرى  -32

 م  ، إعداد أ. سماح إبراهيم .2016 /5/10

( في )ذكرى انت ارات السادس من أكتمبربرنامج )علي شط ال يل( بالق اة األولي في  -33

 م ، إعداد هشام هارون .2016أكتمبر 6

أكتمبر  6أكتمبر بتاريخ 6برنامج )من م ر( ق اة التعليم العالي بم اسب  ن ر  -34

 م 2016

ي ق اة القاهرة بم اسب  )انت ارات أكتمبر( بتاريخ برنامج صباح المحروس  عل -35

 م ، إعداد أ. هشام أبم رحاب . 6/10/2016

 –)برنامج صباح المحروس ( علي ق اة القاهرة للحديث عن )اليمم الثقافي الم ري  -36

م ، إعداد أ/ 2016السميدي(  الذي اقامته كلي  التربي  بجامع  عين شمس في اكتمبر 

 إيمان طلعو. 

لحرب أكتمبر  43مج التاريخ في الميزان( بالبرنامج الثقافي بم اسب  الذكرى )برنا -37

م . اإلعالمي  رامي شفيق واله دس  اإلذاعي  أ. سامح صالح 10/10/2016بتاريخ 

 . 

)برنامج  م ابر وسيمف ( علي ق اة الغد للحديث عن السيارة الجيب ، اإلعالمي أ.  -38

 م .18/11/2016ضياء رشمان بتاريخ 

نامج التاريخ في الميزان( بالبرنامج الثقافي باإلذاع  الم ري  للحديث عن )بر -39

 م ، المذيع رامي شفيق . 28/11/2016الماليات المتحدة األمريكي  ، بتاريخ 

حمار تلفزيمني لق اة ال اس للحديث عن ) أزم  الحكم واإلدارة في أواخر القرن التاسع  -40

 م .28/12/2016عشر الميالدى ( يمم األربعاء 

م ، مع 2017ابريل  3في  90.90لقاء اذاعي في برنامج ) البرلمان و لكن (، لق اة  -41

 اإلعالمي   شيماء خطاب .

برنامج ) من م ر ( ق اة ال يل للتعليم العالي للحديث عن) تحرير طابا ، بم اسب   -42

 م . 2017مارس  19عاًما علي تحريرها(  بتاريخ  28مرور 
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الق اة األولي الم ري  بم اسب  )الذكرى الثاني  لق اة السميس برنامج )ممل من بلدي ( ب -43

 م مع اإلعالمي  د. سحر سامي ، اعداد/أ  ح ان وهيب 2017يمليم  22الجديدة (بتاريخ 

يمليم  23لثمرة  65برنامج ) ب  بح عليك ( بالق اة الثاني  الم ري  بم اسب  الذكرى  -44

م اعداد أ/ إيمان 2017يمليم  23 م مع اإلعالمي  أ/ ح ان بدي ي  بتاريخ1952

 الم ري . 

برنامج ) ممال من بلدي( الق اة األولي الم ري  بم اسب  )الذكرى الثاني  لق اة السميس  -45

 م .5/8/2017الجديدة (، إعداد أ/ ح ان وهيب وذلك يمم 

برنامج )نهارك سعيد ( علي ق اة نايل اليف بم اسب  )مرور س تين علي افتتاح ق اة  -46

 م .6/8/2017الجديدة (، إعداد أ. تغريد ال بان وذلك في يمم  السميس

برنامج ) صباح المحروس  ( ق اة القاهرة بم اسب  )ذكرى مرور عامين علي ق اة  -47

 م .6/8/2017السميس ( إعداد  أ.هشام أبم رحاب يمم  

برنامج " أرا ال الحين " ق اة إقرأ الفضائي  عن أثار قلع  صالح الدين األيمبي،  -48

  . م13/8/2017مسجد محمد علي إعداد  أ/ شيماء فرغلي وذلك يمم و

)برنامج خط أزرق( علي الق اة الثاني  الم ري  للحديث عن المغالطات االسرائيلي   -49

 . م2018مارس  8اد د. م ال مرسي في عن القدس وصمالً لت ريح ترامب . اعد

 م 2018ي اير  25الشرط  )برنامج ب  بح عليك(علي الق اة الفضائي  للحديث عن عيد  -50

مل )برنامج خط أحمر(علي ق اة العاصم  مع اإلعالمي محمد ممسي لم اقش  ح -51

 م . 2018فبراير  15التعليم الجامعي الماص بين التردي والتطمير ( في )

ب حب    ()البرنامج الثقافي(  بالراديم مع األعالمي وائل عالم برنامج )أنس المجالس -52

 م . 2018مايم  3د سمير عبد هللا وذلك في أ.د أيمن فؤاد سيد أ.

برنامج) ممال من بلدي( مع اإلعالمي  د. سحر سامي علي الق اة األولي للحديث عن  -53

 م .2018مارس  3)تاريخ طابا( في 

 م . 2018مايم  7برنامج تلفزيمني تسجيل حلق  عن فانمس رمضان في  -54

رى مرور خمس س مات علي برنامج اذاعي في )البرنامج الثقافي(  للحديث عن )ذك -55

 م .  2018يمليم  3م(  وذلك في 2013يمنيم  30ثمرة 

برنامج تلفزيمني  علي الق اة السادس  ) ق اة الدلتا ( برنامج )صباح الدلتا(  للحديث  -56

 م إعداد أ. إيمان مقلد .2018يمليم  23م وذلك في 1952يمليم  23عن ثمرة 

المي  د. سحر سامي علي الفضائي  الم ري   برنامج تلفزيمني )ممال من بلدي(   لألع -57

 م. 2018أكتمبر  2وذلك يمم 

برنامج )العاصم  وال اس( علي ق اة القاهرة الفضائي  ، إعداد سماح دويدارواالعالمي   -58

 م 2018أكتمبر  6عبير محممد وذلك في 

برنامج )ب  بح عليك للحديث( عن )حرب أكتمبر في نظر العالم( أستديم الجيب  -59

 م. 2018أكتمبر  11في وذلك 

 . م2018أكتمبر  20ق اة القاهرة في برنامج تلفزيمني مع اإلعالمي أمل القاضي ،علي  -60
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برنامج تلفزيمني: الق اة الثقافي  برنامج) هذه ليلتي( للمعد أ. محمد الكفراوي وذلك في  -61

 م . 2018ديسمبر  30

ه بدير علي إذاع  البرنامج برنامج إذاعي عن) سي اء الحلم والت مي  ( مع اإلذاعي  فت  -62

 م .2019التعليمي وذلك في ي اير 

برنامج )العاصم  وال اس( علي ق اة القاهرة الفضائي ، إعداد هال  جميل  وذلك في  -63

عاًما علي  احتفاالت عيد الشرط  مع  67بم اسب  مرور  2019ي اير  24المميس 

 اإلعالمي  دعاء حجاب  . 

ي اير مع األعالمي وائل عالم للحديث عن  28راديم يمم حمار في البرنامج الثقافي بال -64

 عاًما علي) افتتاح ق اة السميس للمالح  ( .   150ندوة معرا الكتاب بم اسب  مرور 

برنامج ) لمح  شرف( عن سيرة  حياة أ.د أشرف مؤنس بالق اة الفضائي  الم ري   -65

  ومن إخراج  م2019راير فب 13األولي ، إعداد أمال عبدهللا حلقتين األولي  بتاريخ 

 أ. هبه م طفي .

بالق اة الفضائي  الم ري  برنامج )لمح  شرف( عن سيرة حياة أ.د أشرف مؤنس    -66

           إخراج ومنم   2019فبراير 27، إعداد أمال عبدهللا  والحلق  الثاني  بتاريخ األولي

 أ. هبه م طفي  .

م مع االعالمي  1919ديث عن مئمي  برنامج )رؤي ( للق اة الثاني  الفضائي   للح -67

  . م إعداد أ. آمال عبد هللا3/2/2019الدكتمرة سحر سامي بتاريخ   

في  1919عن ثمرة   9105تسجيل سو حلقات إلذاع  البرنامج الثقافي أف .ام  -68

 م.23/1/2019)ذكرى مئمي  الثمرة ( ، إعداد رامي شفيق بتاريخ 

ق اة السميس التاريخ و الحاضر بم اسب  )مرور  البرنامج الثقافي باإلذاع  للحديث عن -69

 م.28/2/2019مائ  و خمسمن عاماً علي افتتاحها ( بتاريخ 

برنامج )لمح  شرف( بالق اة الفضائي  الم ري  للحديث عن السيرة الذاتي  أ.د أشرف  -70

 م.30/1/2019مؤنس،إعداد / آمال عبد هللا إخراج ا/ هب  م طفي بتاريخ 

إعداد أ/ آمال عبد  1919لق اة الثاني  الم ري  للحديث عن ثمرة برنامج )رؤي  ( با -71

 م.3/2/2019هللا بتاريخ 

برنامج )العاصم  و ال اس( ق اة القاهرة الثالث  للحديث عن مكافح  اإلرهاب بتاريخ  -72

 م. 23/2/2019

برنامج علي )جدار المطن( بإذاع  صمت العرب ، إعداد د. م ال العارف للحديث  -73

 لطفمل  و ال شأة.عن ذكريات ا

برنامج ليالي بالق اة الثالث  للحديث عن مركز بحمث الشرق األوسط في خمسين عاماً  -74

 م.25/4/2019بتاريخ 

برنامج )ب  بح عليك بالق اة األولي الم ري ( واستمديم الجيب للحديث عن  -75

االنت ارات العسكري  في شهر رمضان إعداد ا/ رضا راشد و االعالمي حازم راشد 

 . 9/5/2019ريخ بتا
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يمنيم استمديم الجيب الق اة األولي  30برنامج )ب  بح عليك( حلق  عن ثمرة  -76

 إعداد أ/ رضا راشد. 30/6/2019الم ري  بتاريخ 

برنامج المشربي  )حكايات المحروس ( الق اة الثاني  الفضائي  إعداد أ/ رضا راشد  -77

 م.30/6/2019بتاريخ 

بم اسب   1952لقاهرة الثالث  للحديث عن ثمرة برنامج )العاصم  و ال اس(  ق اة ا -78

 .23/7/2019عاماً بتاريخ  67مرور 

برنامج )صباح المير يا م ر ( الق اة األولي و الفضائي  الم ري  للحديث عن ثمرة  -79

 . 23/7/2019م بتاريخ 1952

 –م بع مان )ثمرة م ر 1919لقاء تليفزيمني بم اسب  مرور مائ  عام علي ثمرة  -80

 م .30/12/2019ائقيات العربي لق اة العربي إذاعي بتاريخ م( وث1919

 إعداد االستاذ عبد الرحمن صالح . -81

برنامج ) ملتقي الشباب / بقاع  المؤتمرات بجامع  عين شمس  بم اسب  )انت ارات  -82

سبتمبر  23أكتمبر المجيدة( مع اإلعالمي خالد سعد ب حب  اللماء علي حفظي بتاريخ 

 م . 2019

ت ا ( ق اة العائل  للحديث عن )حرب أكتمبر بعيمن إسرائلي (  إعداد محمد برنامج )حيا -83

 م . 5/10/2019جالل مع االعالمي  داليا أمين بتاريخ 

برنامج )صباح القاهرة( علي ق اة القاهرة الثالث  للحديث عن )حرب أكتمبر المجيدة(  -84

 . م6/10/2019دي ا المغربي بتاريخ  إعداد هشام أبمرحاب مع اإلعالمي 

برنامج )رؤي ( علي الق اة الثاني  الم ري  للحديث عن )حرب أكتمبر( إعداد االستاذة  -85

 م . 7/10/2019آمال عبد هللا  مع اإلعمي  د. سحر سامي  بتاريخ 

برنامج )أيام ا (الق اة الثاني  للحديث عن )حرب أكتمبر(  إعداد أ. رضا راشد  مع  -86

 م .8/10/2019اإلعالمي حازم أبم السعمد  بتاريخ 

برنامج )ب  بح عليك( الق اة الثاني  استديم الجيب إعداد أشرف حس ي  مع االعالمي  -87

 م 21/10/2019هاني تمفيق  للحديث عن) انت ارات أكتمبر( بتاريخ 

برنامج )حدث في م ر( الق اة الثاني  للحديث عن )مركز بحمث الشرق األوسط  -88

 ان وهيب االعالمي  غادة فؤاد  بتاريخ ودوره في م ر وخارج م ر(  ، المعدة أ/ ح

 م . 10/2/2020

مع اإلعالمي عمروعبد الحميد للحديث عن   Tenبرنامج  )رأي عام ( علي ق اة تن  -89

 م . 15/1/2019)ب اء السد العالي(  بتاريخ 

برنامج )كل يمم( علي ق اة أون  للحديث عن )الدول  العثماني  في محكم  التاريخ (  -90

 م مع االعالمي  خلمد زهران . 2019 أكتمبر 23وذلك 

برنامج زي   الق اة الثاني  الفضائي  للحديث عن حرب العاشر من رمضان السادس من  -91

 هـ .1441رمضان  10م الممافق 2020مايم  3أكتمبر في 
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برنامج ب  بح عليك الق اة الثاني  الفضائي  للحديث عن انجازات الرئيس السيس في  -92

 م أعداد إيمان الم ري .2020منيم ي 29سو س مات  بتاريخ 

م الحديث عن السياس  1952يمليم  23عاًما علي ثمرة  68ذكرى االحتفاالت بمرور  -93

 يمليم بدار الكتب والمثائق القممي  . 23المارجي  لثمرة 

يمليم مع  23برنامج ه ا ماسبيرو ، الق اة الثاني  الفضائي  الم ري  للحديث عن ثمرة  -94

 م . 2020يمليم  23بتاريخ  اإلعالمي خالد سعد

يمليم  23برنامج العاصم  وال اس ق اة القاهرة ) الق اة الثالث  ( للحديث عن ثمرة  -95

 م . 2020يمليم  23أعداد أ. هال  الجميل بتاريخ 

عمل فيلم وثائقي عن جمال عبد ال اصر بم اسب  مرور خمسمن عاًما علي وفاته لق اة  -96

 .م 2020أغسطس  5البماب  نيمز في 

أكتمبر إعداد  6برنامج الملتقي بالق اة الثاني  صفحات مضيئ  من تاريخ م ر بم اسب   -97

  . م2020أكتمبر  2أ/ إيمان نبيل مع األعالمي خالد سع بتاريخ 

عاًما مع  47برنامج ب  بح عليك الق اة الثاني   انت ارات أكتمبر المجيدة بم اسب   -98

 م . 2020أكتمبر  5بتاريخ   اإلعالمي هاني تمفيق إعداد أ/ أشرف حس ي

م 2020أكتمبر  6أكتمبر بتاريخ  6برنامج صباح القاهرة ، الق اة الثالث  للحديث عن  -99

 إعداد أ/ سماح ال ادق . 

مداخل  مع صمت العرب للحديث عن مؤتمر مستقبل م طق  الشرق األوسط ، الذي  -100

 الدين . م مع االعالمي إيهاب جالل2020أغسطس  17، 16عقده المركز يممي 

 مداخل  مع راديم البرنامج العام للحديث عن حرب أكتمبر المجيدة  -101

 م . 2020أكتمبر  6/أ أشرف البهي بتاريخ  دادمن إع

برنامج المماجه  علي شاش  القاهرة وال اس في ضياف  االعالمي أحمد سالم  -102

 ن. من جزئي م 7/12/2020ممضمع الحلق  عن الدول  العثماني  مالها وما عليها . 

 25ق اة الثاني  للحديث عن عيد الشرط  علي الهماء يمم البرنامج ب  بح عليك  -103

 م . 1/2021/

برنامج سفير بال سفارة علي ق اة القاهرة وال اس مع االعالمي  هال  فاروق وإخراج   -104

 لمياء صبري . 

مدخل  تلفمني  لبرنامج اتجاهات للحديث عن عرب المهجر:  إبحار عكس التياربق اة  -105

 .م2021، مارس لمط ي  الجزائري ا

 المط ي  بق اةسد ال هض  االثيمبي  عن للحديث اتجاهات لبرنامج تلفمني  مدخل  -106

 .م2021، ابريل الجزائري 

"  لإلذاع  البرنامج الثقافي باإلذاع  أبم التعليم مباركباشا تسجيل حلق  بع مان "علي  -107

  الم ري  .
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 ، للحديث عن العاشر من رمضان وانت ارات برنامج )صباح القاهرة(، الق اة الثالث -108

إعداد أ. إنعام القاضي يمم  ،الجيش الم ري، تقديم اإلعالمي  أ. دي ا المغربي

 م.22/4/2021

الق اة الثاني  ، للحديث عن عيد تحرير سي اء، مع اإلعالمي  ،برنامج )ب  بح عليك( -109

 م.25/4/2021أ. أحمد ال اوي، إعداد أ. أشرف حس ي بتاريخ 

رنامج )رؤي (، الق اة الثاني ، للحديث عن عيد تحرير سي اء، مع اإلعالمي  د. سحر ب -110

 م.25/4/2021سامي، إعداد أ. آمال عبد هللا، يمم 

 

 

 السيمناراتخامًسا: 

إلقاء محاضتترة في ستتم ار كلي  اآلداب بجامع  عين شتتمس ، وع مانها)أزم  الحكم في  -1

 م .2/1/1992ع عشر(، وذلك في العراق في  ال  ف الثاني من القرن التاس

إلقاء محاضتتتتترة في ستتتتتم ار كلي  اآلداب بجامع  عين شتتتتتمس، وع مانها )الستتتتتياستتتتت   -2

 م  .31/3/1994م( ، وذلك يمم 1941- 1920األمريكي إزاء العراق 

إلقاء محاضرة في سم ار كلي  اآلداب بجامع  عين شمس ،وع مانها )العراق وأمريكا   -3

 م. 4/11/1999العشرين( ، وذلك في  والبترول في عشري ات القرن

إللقاء محاضتترة بع مان محمد كامل حستتين أول رئيس لجامع  عين شتتمس ، وذلك في  -4

 م . 13/4/2000إطار االحتفال باليمبيل الذهبي لجامع  عين شمس وذلك 

إلقاء محاضتترة في ستتم ار كلي  التربي  بجامع  عين شتتمس ، وع مانها ) حرب أكتمبر  -5

 م2010أكتمبر  18راتيجي (  في والمفاجأة االست

أكتمبر التعليمي  ) بع مان المستتتقبل أفضتتل 6ي اير بإدارة  25إلقاء محاضتترة عن ثمرة  -6

 م . 2011أبريل  20بعيمن الثمرة ( في 

م ، ستتتتم ار كلي  2011ي اير  25تأمالت في الحرك  الستتتتياستتتتي  في م تتتتر إبان ثمرة  -7

 م. 2013نمفمبر  24التربي  بجامع  عين شمس بتاريخ 

ق اة الستتتتتميس وأثرها علي االقت تتتتتاد الم تتتتتري ، ستتتتتمي ار التاريخ الحديث بالجمعي   -8

 م .2016الم ري  للدراسات التاريمي ، ي اير 

إدار الجلستتتتتتتت  األولي إلفتتتتاح ستتتتتتيم تتار التتتاريخ العثمتتاني للممستتتتتتم الثقتتافي بتتتاريخ  -9

 م " عن الرحال  في م ر والشام في الع ر العثماني " .2016/2017

اء بحث بع مان دور الرحال  المستتتشتترقمن األوربيمن في تمثيق التراث الستتعمدي إلق -10

إبان القرن التاستتتتع عشتتتتر الميالدي ، ستتتتيم ار التاريخ العثماني بالجمعي  الم تتتتري  

 م .2017مايم  6للدراسات التاريمي  في 

إلقاء بحث في ستتتتتتيم ار اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة بع مان " الروس في بالط  -11

 م . 2017سبتمبر  27م " و ذلك في  1848 – 1805حمد علي باشا م
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 البروتوكوالت العلميةسادًسا: 

  :قام بعقد عدة بروتوكوالت منها 

برتمكمل تعاون علمي وثقافي بين مركز بحمث الشرق األوسط  و أكاديمي  ناصر  -1

 م .2018العسكري  العليا 

وسط مع قسم اللغ  الروسي  برتمكمل تعاون علمي وثقافي مركز بحمث الشرق األ -2

 م. 2019بكلي  األلسن 

برتمكمل تعاون علمي وثقافي مذكرة تفاهم بين مركز بحمث الشرق األوسط مع كلي   -3

 م.2018التربي  بجامع  عين شمس 

برتمكمل تعاون علمي وثقافي بين مركز بحمث الشرق األوسط و مركز بحمث و  -4

 .2019  ) رماح ( بالمملك  األردنيتطمير الممارد  

برتمكمل تعاون علمي وثقافي بين مركز بحمث الشرق األوسط  و مركز الحكم   -5

 . 2019الكميتي للدراسات و البحمث  و االستشارات 

برتمكمل تعاون علمي وثقافي بين مركز بحمث الشرق األوسط ، ومركز المليج بجدة  -6

 م .3/3/2020السعمدي  

الشرق األوسط وجامع  الرفاق األهلي   برتمكمل تعاون علمي وثقافي بين مركز بحمث -7

 م . 8/3/2020للعلمم التطبيقي  واالنساني  بليبيا في 
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