
 
 شقرةجمال معوض محمود أ.د/ 

 والعالقات الدولية. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
  .مستشار رئيس جامعة عين شمس للشئون السياسية واالستراتيجية 
 .محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية 
 مقرر لجنة التاريخ بالمجلس األعلى للثقافة. 
 ة.أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخي 
  المجلس األعلى للجامعات. -لجنة العلمية لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدينالعضو 
 ( 2007مدير مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس- 

2017). 
  (2015 -2008) جامعة عين شمس التربية،كلية  التاريخ،رئيس قسم. 
  ،مجلة محكمة تصدر عن مركز بحوث الشرق رئيس تحرير مجلة بحوث الشرق األوسط

 (.2017 -2007) األوسط
  والعربية المجاالت المصريةمستشار تحرير مجموعة من 
 عضو اتحاد المؤرخين العرب. 
 وحدة دراسات الثورة المصرية، مستشار تحرير بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام. 
 2020وزيرة الثقافة عام  مقرر مشروع "مقوالت عن مصر" بتكليف من. 
   عن مصدر جديد من مصادر كتابة تاريخ مصر المعاصر ف  ش  ك: 
 الرسائلالجماهير و  شكاوىبقصر عابدين، ويشتمل هذا المصدر  الشكاوىالمقصود أرشيف و 

المرسلة إلى كل من الملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر، ولقد كشف عنها النقاب من خالل 
الجماهير ورسائل البريد األسود إلى جمال عبد الناصر، نشرت جريدة العربي  ىدراسة بعنوان: شكاو 

 ،2002يوليو  1بتاريخ  815 عن هذا المصدر في عددين متتاليين أرقام ا مطوال  الناصري تقرير  
 .2002يوليو  7بتاريخ  816والعدد 

 عقد مذكرات تفاهم مع الجامعات األخرى: 



 .بدولة فيتنام االشتراكية والمتوسطي اإلفريقي الشرقيـمذكرة تفاهم مع معهد البحث  -
 .ندونيسياأـمذكرة تفاهم مع جامعة غاجامادا ب -
 .ـمذكرة تفاهم مع جامعة أحمد دحالن بإندونيسيا -
 .مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرةـمذكرة تفاهم مع  -
 :جوائز وتكريمات 
 .2020حاصل على جائزة جامعة عين شمس التقديرية في العلوم االجتماعية لعام  -

 .2019حاصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم االجتماعية لعام  -
هيئة التدريس ، سلطنة عمان، تمنح ألنشط أعضاء العاليجائزة التميز من وزارة التعليم  -

(2000- 2006.) 

 في إنشاء وتدشين موقع رئاسة الجمهورية.تكريم من رئاسة الجمهورية للدور الوطني واإلسهام  -

أ.د/ محمود المتيني بمناسبة حصولي على جائزة الجامعة  جامعة عين شمستكريم من رئيس  -
 .2020التقديرية 

مناسبة حصولي على جائزة الدولة أ.د/ عبد الوهاب عزت ب جامعة عين شمستكريم من رئيس  -
 .2019للتفوق في العلوم االجتماعية 

أ.د/ حسين عيسى بمناسبة نجاح برنامج "أ ب سياسة"  جامعة عين شمستكريم من رئيس  -
 .2014و"المؤتمر األول لشباب الباحثين" 

 تكريم من كلية التربية جامعة عين شمس بمناسبة حصولي على جائزة الدولة للتفوق. -

 جامعة ليفان ببلجيكا.من تكريم  -
 (2011)من جمهورية أندونيسيا  ،جامعة غاجامادامن تكريم  -

 (2011من جمهورية أندونيسيا ) مارس، 11جامعة من تكريم  -
 .(2011من دولة كازاخستان ) يالكازاك الرسمي الزيدولة كازاخستان، من تكريم  -

 تكريم من البرلمان الكازاكي، دولة كازاخستان. -

 كازاخستان.دولة سفارة من تكريم  -
 .سفارة دولة أذربيجانتكريم من  -

 فيتنام. دولة سفارةتكريم من  -

 تكريم من مركز الشرق األوسط فيتنام. -
 .أندونيسيادولة سفارة تكريم  -

 تكريم من سفارة كوسوفو. -

 الكويت.دولة سفارة  تكريم من -



 العربية المتحدة.تكريم من الجامعة األمريكية بالشارقة دولة اإلمارات  -

تكريم من جامعة العين بمناسبة عرض بحث "التهديد اإلسالمي بين صامويل هنتنجتون وجون  -
 اسبوسيتو".

 تكريم من الوزير اإلماراتي الكاتب مانع سعيد العتيبة. -

 تكريم من وزارة الدفاع العمانية. -

 تكريم من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. -

 .الدراسات الفلسطينية واالستراتيجيةمركز باحث من تكريم  -
 .جامعة الزقازيقمن تكريم  -
 .مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبليةمن تكريم  -
 


