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 المؤهالت العلمية :

جامعة  –كلية اآلداب  –دكتوراه في اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية و اإلسالمية  -

بمرتبة الشرف األولى ، والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع  –اإلسكندرية 

 ، بعنوان :  2891الجامعات األخرى عام 

 م ( " .2189 – 2121/  هـ 2129- 819"  دور الصعيد في مصر العثمانية )      

 

جامعة  –كلية اآلداب  –ماجستير في اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  -

 ، بعنوان :  2819، بتقدير ممتاز ، عام  اإلسكندرية

   "الحرف والصناعات في عهد محمد علي "

جامعة  –كلية اآلداب  –ليسانس آداب ، من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  -

 . 2811، بتقدير عام " جيد " ، دور يونيو  اإلسكندرية

 

 التدرج الوظيفي :

جامعة اإلسكندرية لشئون التعليم والطالب اعتبارا من  –وكيل كلية اآلداب فرع دمنهور  -

 . 92/1/2888و حتى  9/1/2881

جامعة  –بكلية اآلداب فرع دمنهور –يس قسم التاريخ واآلثارالمصرية واإلسالمية رئ -

 . 92/1/1112وحتى   29/22/2881اإلسكندرية  اعتبارا من 

جامعة  -بكلية اآلداب فرع دمنهور  -أستاذ بقسم التاريخ واآلثارالمصرية واإلسالمية  -

 . 9/9/2881اإلسكندرية، اعتبارا من 

جامعة اإلسكندرية  –ث " بقسم المواد االجتماعية بكلية التربية بدمنهور أستاذ " تاريخ حدي -

 . 1/9/2881وحتى  11/4/2881اعتبارا من 

 –أستاذ مساعد " تاريخ حديث " بقسم المواد االجتماعية " تاريخ " بكلية التربية بدمنهور  -

 . 11/4/2881وحتى  11/1/2898جامعة اإلسكندرية ، اعتبارا من 

جامعة  –يخ حديث " بقسم المواد االجتماعية " تاريخ" بكلية التربية بدمنهور مدرس " تار -

 . 14/1/2898وحتى  91/22/2891اإلسكندرية اعتبارا من 

جامعة  –مدرس مساعد " تاريخ حديث " بقسم المواد االجتماعية ، بكلية التربية بدمنهور  -

 . 18/22/2891حتى  91/4/2891اإلسكندرية اعتبارا من 

بسوهاج  -كلية اآلداب –مساعد " تاريخ حديث " بقسم التاريخ والدراسات األفريقية  مدرس -

 . 18/4/2891حتى  21/1/2818اعتبارا من  -جامعة أسيوط  –

 

 الدورات التدريبية :
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 . 2891دورة إعداد المعلمين بكلية التربية بجامعة اإلسكندرية ، عام  -
 

 

 الندوات والمؤتمرات العلمية بالداخل :

دور األسطول المصرى فى حروب الدولة العثمانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ،  -

اإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس  –نموذجاً ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  2911 – 2919حرب القرم 

 ،1129 . 

يقية والبحوث ، مصر والسودان فى النصف األول من القرن التاسع عشر ، معهد الدراسات األفر -

 –، ضمن ضمن الندوة التى أقيمت بعنوان المثلث الذهبى وإمكانات التكامل  1121جامعة القاهرة عام 

 مصر والسودان وليبيا .

( ، اتحاد المؤرخين العرب  2914 – 2948التاريخ العسكرى لمصر فى عهد عباس باشا األول ) -

لموؤرخين العرب بالقاهرة بعنوان : " تاريخ العرب عبر ، ضمن الندوة التى أقيمت باتحاد ا 1121بالقاهرة 

 التاريخ الحربى " . –العصور 

دور المرأة فى أحداث مصر السياسية فى النصف األول من القرن الثامن عشر ) المرأة الصعيدية  -

ن م ، ضمن الندوة التى أقيمت باتحاد المؤرخي 1121نموذجاً ( ، اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام 

 العرب بعنوان : ) المرأة عبر العصور (.

دور فرنسا فى تطوير مصر الحديثة فى عهد محمد على ) البحرية المصرية كنموذج على ذلك ( ،  -

الفرنسية عبر  –كلية اآلداب باالسماعيلية ، عن العالقات المصرية  –، جامعة قناة السويس  1122عام 

 العصور .

 1122دس عشر الميالدى / اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام التعليم فى القدس فى القرن السا -

 ضمن الندوة التى أقيمت باتحاد المؤرخين العرب بعنوان " القدس عبر العصور". 

معهد البحوث  –العالقات االقتصادية بين مصر والسودان فى القرن الثامن عشر الميالدى  -

فى الندوة التى أقيمت بعنوان " العالقات المصرية  ، 1118جامعة القاهرة عام  –والدراسات األفريقية 

 السودانية عبر العصور ".

 – 2121هـ/  2129 – 819الليبيون وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى مصر العثمانية )  -

م( التى أقامها معهد البحوث والدراسات األفريقية بعنوان: ) العالقات المصرية الليبية عبر  2189

 . 1119امعة القاهرة عام العصور( ، بح

فى اإلطار الدولى فى ندوة معركة رشيد، قرنان على قهر  2911حملة فريزر على رشيد عام  -

( التى أقامها مركز تاريخ مصر المعاصر، بدار الكتب والوثائق القومية  1111 – 2911حملة فريزر ) 

 . 1111بالقاهرة 

م( فى ندوة  2189  – 2121هـ/  2129 – 981المرأة فى مجال االلتزام فى مصر العثمانية )  -

 .1111مصر فى العصر العثمانى، التى أقامها المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة 
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قلعة الركن باإلسكندرية فى القرن الثامن عشر الميالدى ، المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية  -

ها كلية اآلداب جامعة دمنهور عام ، ونشر بمجلة االنسانيات التى تصدر 1111بالقاهرة فى سبتمبر عام 

1118 . 

فى مدينة رشيد ، ندوة البحيرة عبر العصور المختلفة التى  2911المقاومة الشعبية لحملة فريزر  -

 . 1119أقامتها محافظة البحيرة بدمنهور عام 

كلية اآلداب بجامعة عين شمس  –القبارصة وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى مصر العثمانية  -

 . 1119االشتراك مع هيئة الفولبرايت األمريكية ، القاهرة عام ب

القاهرة عام  –طرق التجارة بين مصر والسودان فى العصر العثمانى ، اتحاد المؤرخين العرب  -

1111 . 

القاهرة  –التواجد الفرنسى فى مصر فى القرن الثامن عشر الميالدى ، اتحاد المؤرخين العرب  -

2888 . 

ى التطور االقتصادى فى عهد محمد على ، سمنار قسم الدراسات العربية بالجامعة دور الحرفيين ف -

 . 2888األمريكية بالقاهرة ، 

سجالت المحاكم الشرعية كمصدر من مصادر تاريخ مصر العثمانية ، اتحاد المؤرخين العرب ،  -

2889 . 

ة وثائقية من سجالت اليونانيون وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى العصر العثمانى ، دراس -

المحكمة الشرعية بالشهر العقارى باإلسكندرية ، ندوة مصر وعالم البحر المتوسط التى نظمها سمنار 

 . 2891جامعة  القاهرة ،  –الدراسات العليا ، قسم التاريخ كلية اآلداب 

 

 الندوات والمؤتمرات العلمية بالخارج :

ونتائجها، المؤتمر الدولى الثانى عشر )الحرب واألمل ( 1121 -1121الحرب الروسية/ العثمانية ) -

 .2111واليأس والسالم فى التاريخ(، المركز التونسى العالمى للدراسات والبحوث، تونس 

مؤسسة التميمى م(، 1111 -1111هـ/ 1213 -123دور المرأة االجتماعى فى مصر العثمانية ) -

 .2111للبحث العلمى والمعلومات، تونس، إبريل 

مؤتمر السياسة البريطانية تجا القضية الكردية، بحث بعنوان "تاريخ مدينة أربيل من واقع كتابات  -

نموذجاً"، جامعة  1111، وجمس باكينجهام 1111الرحالة فى العصر العثمانى "رحلتى كارستن نيبور 

 .2111زاخو، كردستان/ العراق، إبريل 

وقضية الفالح" ، المجلس  1111عنوان: "ثورة بحث ببعد مئة عام،  1111المؤتمر الدولى ثورة  -

 .2111األعلى للثقافة/ مصر، مارس 

م(، 1121 -1113هـ/ 1211 -1311الحدود البحرية لوالية مصر العثمانية فى البحر األحمر ) -

 .2111المركز التونسى العالمى للدراسات والبحوث، تونس 
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ندى والخليج خالل الفترة من القرن المؤتمر الدولى السادس "عالقات عمان بدول المحيط اله -

السابع عشر حتى القرن التاسع عشر"، بحث بعنوان "دور تجار مسقط فى نقل اإلمدادات لقوات محمد على 

 .1121باشا فى شبه الجزيرة العربية خالل النصف األول من القرن التاسع عشر"، الكويت، ديسمبر 

مى للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية من المؤتمر الدولى العاشر بالمركز التونسى العال -

بمدينة المانستير بالجمهورية التونسية، عن السياحة الظاهرة ونتائجها  1121نوفمبر  91إلى  19

االجتماعية واالقتصادية، ببحث عنوانه:"السياحة الدينية والحج من واقع كتاب الرحالة التركى أوليا جلبى، 

 سياحتنامة مصر".

تمر الدولى الثالث للمخطوطات والوثائق التاريخية، ماليزيا، ببحث عنوانه:"دور كلية اآلداب المؤ -

 .1121التاريخ الحديث نموذجاً"، إبريل  -جامعة األسكندرية فى خدمة المخطوطات بقسم التاريخ

المؤتمر الدولى األول "ثورة أيلول فى الصحافة المحلية والعالمية" بجامعة زاخو/ كردستان  -

مجلة  -(2811 – 2812العراق، ببحث عنوانه:"رؤية الصحافة المصرية لثورة أيلول/سبتمبر الكردية )

 ،.1121السياسة الدولية نموذجاً" ، إبريل 

المؤتمر الدولى العاشر لتاريخ بالد الشام، "التنظيمات العثمانية وتطبيقاتها فى بالد الشام القرن  -

ألردنية بالتعاون مع مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد م"، وذلك فى رحاب الجامعة ا28هـ/ 29

الشام، ببحث عنوانه:"األصناف والحرف والصناعات الزراعية والمهن اليدوية فى القدس فى حقبة 

 .1121التنظيمات" ، إبريل 

أمير الحج فى مصر العثمانية  –الهوية المملوكية من خالل تركة قيطاس بيك الصغير األعور  -

المفهوم وتجلياتها  –النصف األول من القرن الثامن عشر، المؤتمر الدولى التاسع وعنوانه " الهويات خالل 

تطوراتها ، "المركز التونسى العالمى للدراسات والبحوث والتنمية" مع " الجمعية التونسية المتوسطية  –

 .1121للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية" ، نوفمبر 

( ، مؤسسة التميمى للبحث 2811 – 2819لوطنية فى سوريا وتأليف األحزاب واألندية )الحركة ا -

 .1121المؤتمر السابع عشر للدراسات العثمانية ، تونس ، أكتوبر  –العلمى والمعلومات 

الفالح المصرى ما بين االلتزام واالحتكار أثناء العهد العثمانى ، ضمن أعمال مؤتمر "األنظمة  -

تأزمة"، "المركز التونسى العالمى للدراسات والبحوث والتنمية" مع " الجمعية التونسية الزراعية الم

 .1121المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية" ، يولية 

 – 819دور المغاربة فى األسكندرية فى تجارة مصر الداخلية والخارجية إبان العصر العثمانى ) -

(، ضمن أعمال مؤتمر "التجارة والتجار عبر التاريخ"، "المركز التونسى م2189 – 2121هـ/  2129

العالمى للدراسات والبحوث والتنمية" مع " الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية 

 . 1124واالقتصادية" ، ديسمبر 

وذجاً ، المؤتمر العلمى دور المترجمين الشوام فى مصر فى القرن التاسع عشر ، فيليب جالد نم -

 . 1124السادس عشر للدراسات العثمانية، مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات، تونس ، اكتوبر 



 

1 

 دكتور / صالح أحمد هريدى

( من القضية الكردية ، فى المؤتمر األكاديمى 2818 -2911موقف السلطان عبد الحميد الثانى )  -

كردستان ، بمشاركة جامعة ماردين  –بيل بعنوان " الكورد وكوردستان فى العهد العثمانى " ، جامعة أر

 . 1129أرفوكلو )تركيا( ، عام 

م ( من  2189 – 2121هـ /  2129 – 819الطوائف الحرفية فى القاهرة فى العصر العثمانى )  -

، تأليف الرحالة التركى أوليا جلبى ، جامعة آل البيت بالمملكة األردنية الهاشمية ،  واقع سياحتنامة مصر

 م . 1122مع مؤسسة آرسيكا باسطنبول ، عمان  باالشتراك

قراءة فى كتاب أدب الرحالت " تخليص االبريز إلى تلخيص باريز ، أو الديوان الديوان النفيس  -

مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات ، المؤتمر بايوان باريس ، رحلة رفاعة بك بدوى الطهطاوى" ، 

ية " حول المقاربات الجديدة العادة تاريخ االياالت العربية أثناء العلمى الخامس عشر للدراسات العثمان

 .العهد العثمانى 

   .1121تونس أدب الرحالت شرقاً وغرباً والمصادر األرشيفية المكتشفة حديثاً ،  -

، فى المؤتمر  القاهرة كمركز للتجارة الخارجية لوالية مصر فى القرن الثامن عشر الميالدى -

ته مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات واللجنة العربية للدراسات العثمانية ، العالمى الذى أقام

المؤتمر العلمى الرابع عشر للدراسات العثمانية ، بعنوان : " االقتصاد البينى والتواصل البحرى 

 . 1121واالجتماعى بين االياالت العربية أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" بتونس ، 

 – 819بارصة وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى مدينة االسكندرية فى العصر العثمانى ) الق -

دراسة وثائقية من سجالت المحكمة الشرعية ، ، بحث مقدم إلى :  – م ( 2189 – 2121هـ /  2129

First International Conference On Islamic Civilization In The Mediterranean 

by IRICIA –ast University In North Cyprus At Near E    ( ديسمبر  4 – 2فى الفترة

 م ( .1121

فى المؤتمر العالمى  ( 2189 – 2121دور العملة فى األزمات االقتصادية فى مصر العثمانية )  -

الذى أقامته مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات واللجنة العربية للدراسات العثمانية ، المؤتمر 

 . 1119العلمى الثالث عشر للدراسات العثمانية ، بتونس 

ر االوجاقات العثمانية فى مدينة اإلسكندرية وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى القرن الثامن عش -

 . 1111، دراسة من سجالت محكمة اإلسكندرية ، المؤتمر العالمى للدراسات العثمانية ،تونس  الميالدى

المؤتمر  األندلسيون وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى مصر العثمانية ) اإلسكندرية ورشيد(  -

تاريخ مصر الحديث ، وأعيد طبعه فى كتاب دراسات فى  1111العالمى للدراسات العثمانية بتونس عام 

 . 1111والمعاصر ، الجزء األول عن دار عين للبحوث بالقاهرة عام  

المؤتمر العالمى  م (2189-2121هـ / 2129-819مجنمع الجوارى فى مصر العثمانية )  -

، وأعيد طبعه فى كتاب دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر  1111للدراسات العثمانية بتونس عام 

 . 1111، الجزء األول ، عن دار عين للبحوث بالقاهرة عام 
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، المؤتمر العالمى للدراسات  العالقات المصرية العثمانية فى القرن السادس عشر الميالدى -

 . 2889تونس عام  العثمانية ،

 2881، المؤتمر العالمى للدراسات العثمانية ، تونس  اإلدارة فى اإلسكندرية فى العصر العثمانى -

. 

، دراسة وثائقية من  الحياة االقتصادية والفكرية للمغاربة فى اإلسكندرية فى العصر العثمانى -

 2899عالمى للدراسات العثمانية تونس سجالت المحكمة الشرعية بالشهر العقارى باإلسكندرية ، المؤتمر ال

. وأعيد طبعه فى كتاب الجاليات باإلسكندرية فى العصر العثمانى ، عن دار عين للبحوث بالقاهرة عام 

1111 . 

، دراسة وثائقية  وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى مدينة اإلسكندرية فى العصر العثمانى الشوام -

هر العقارى باإلسكندرية ، المؤتمر العالمى للدراسات العثمانية تونس من سجالت المحكمة الشرعية بالش

، وأعيد طبعه ضمن كتاب الجاليات باإلسكندرية فى العصر العثمانى ، عن دار عين للبحوث  2891

 . 1111بالقاهرة عام 

 

 عضوية الجمعيات العامة :
 

 عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة . -

 الجمهورية التونسية . –معية التاريخية التونسية عضو بالج -

 المملكة العربية السعودية . –الرياض  –عضو بالجمعية التاريخية السعودية  -

 عضو باتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . -

 عضو مجلس إدارة مؤسسة التميمى للبحث العلمى بتونس . -

 عضو عامل ألصدقاء مكتبة اإلسكندرية . -

 ، بجريدة األهرام .عضو نادى الكتاب  -

 عضو بجمعية تحوتى الثقافية باإلسكندرية . -

 

 المحاضرات العامة :

 

 .1121المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر، أصدقاء مكتبة اإلسكندرية، أغسطس  -2

الدورة التعليمية: تاريخ قناة السويس، مكتبة اإلسكندرية، ستة محاضرات، نوفمبر وديسمبر  -1

1121.   

  .التذوق الفنى بسيدى جابر محاضرات بقصر -9
 

 جوانب مضيئة فى تاريخ الدولة العثمانية . -

الجيش المصرى وانتصاراته عبر العصور بمناسبة االحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة باالشتراك مع  -

 االستاذ الدكتور/ حسن بكر الشريف .
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 . 1114بعض المالمح العامة للمجتمع المصرى فى العصر العثمانى  -

 . 1111يحتفل المصريون بشهر رمضان فى العصر العثمانى ، عام كيف  -

 

  .فى قصر اإلبداع بطريق الحرية باإلسكندرية  -4

بمناسبة مرور مائتى عام على تولية محمد على باشا حكم  –ميناء اإلسكندرية فى عهد محمد على  -

 . 1111مصر 

  .قصر األنفوشى باإلسكندرية  -ج

  :عرض كتب

لصامويل هنجتون ترجمة طلعت الشايب . –سكندرية ، صدام الحضارات قصر األنفوشى باإل -

 . 2881تقديم الدكتور / صالح قنصوة ، الصادر فى عام 

أثر اإلسالم فى الكوميديا اإللهية ، تأليف ميجيل آسين ، ترجمة جالل مظهر ، الجامعة األفريقية ،  -

 . 2881الدكتور عبد الملك عودة ، عام 

 

 مجال التحكيم :
 

 عضو تحكيم بمكتبة اإلسكندرية . -

اشتركت فى التحكيم على بعض األبحاث لبعض المتقدمين للترقية فى وظيفة أستاذ ، وأستاذ مساعد  -

عن طريق اللجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بجمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية 

د العزيز بجدة ، واإلمارات العربية المتحدة ، جامعة اإلمارات السعودية جامعة أم القرى ، جامعة الملك عب

، كلية الدراسات اإلنسانية جامعة البحرين ، والجامعة األهلية بالبحرين، وجمهورية العراق  جامعات 

 الموصل والمستنصرية والمثنى ببغداد .

ا المكتبة بمناسبة مرور عضو تحكيم فى مكتبة االسكندرية بمناسبة االحتفالية الدولية التى أقامته -

 م .1111( عن الكتاب الخاص بذلك عام  1111 – 2911مائتى عام على والية محمد على باشا ) 

 1119عضو تحكيم فى الكتاب المقدم من جامعة الشارقة كلية الدراسات العليا والبحث العلمى عام  -

 ،1121  ،1122. 

ماعية ، مجلة النشر العلمى بجامعة الكويت عضو تحكيم فى بحث من حوليات اآلداب والعلوم االجت -

 . 1119، عام 

اشتركت فى التحكيم المقدم من وحدة البحوث التابعة لجامعة المنصورة عن عزبة البرج من عام  -

 المقدم من فريق البحث المشكل لهذا  الغرض . 1111إلى عام  -2891

 مصر العربية والعالم العربى .تحكيم األبحاث فى الدوريات األكاديمية المتخصصة فى جمهورية  -

تحكيم بحث تاريخ مكة المكرمة فى العصر العثمانى التابع لمشروع موسوعة الحج والحرمين  -

 .1121الشريفين ، دارة الملك عبد العزيز ، 

تحكيم بحث العمال الجزائريون فى خدمة المجهود الحربىأثناء الحرب الكونية األولى ضمن المجلة  -

 .1121نسانية ، الكويت ، العربية للعلوم اإل
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 كتب منشورة بدور النشر :
 

دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الجزء الثالث، دار عين للدراسات والبحوث  -

 .1121االجتماعية، القاهرة 

دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، الجزء األول ، دار عين للدراسات والبحوث  -

 .1121،  1118،   1111، وأعيد طبعه عامى  2888قاهرة اإلنسانية واالجتماعية ، ال

 . 1111تاريخ أوربا الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األسكندرية عام  -

 . 1111دراسات فى التاريخ األمريكى ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األسكندرية عام  -

وأعيد طبعه  1111انى ، دار عين ، عام دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، الجزء الث -

 . 1111عام 

( دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  2824 – 2198تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، )  -

 . 1111األسكندرية عام 

تاريخ العالقات الدولية والحضارة الحديثة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، األسكندرية عام  -

1111 . 

 1111و  1111وأعيد طبعه أعوام  1119تاريخ العرب الحديث ، دار عين ، عام دراسات فى  -

،1118 . 

 . 1114الجاليات فى مدينة اإلسكندرية فى العصر العثمانى ، دار عين ، القاهرة  -

رشيد ( دار عين ،  –فصول من تاريخ المدن المصرية خالل العصر العثمانى ) المنصورة  -

 . 1114القاهرة ، 

( دار المعرفة الجامعية  2824-2911هـ/ 2991-2198لحكم العثمانى )عسير تحت ا -

،  1119. وأعيد طبعه ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العرب الحديث ، طبعات  2881باإلسكندرية عام 

1111  ،1111  ،1118 . 

الجاليات اليونانية فى مصرمن االحتالل البريطانى حتى الحرب العالمية األولى                -

 . 2884( ، دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية عام  2824 – 2991)

البرلس(،  -رشيد –دمياط  –دراسة عن بعض جمارك مصر فى القرن الثامن عشر ) اإلسكندرية  -

، وتم إعادة طبعه ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مصر  2898دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية عام 

 . 1118،  1111،  2888 الحديث الجزء األول ، طبعات

، وتم  2898التعليم فى مصر فى القرن الثامن عشر ، دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية عام  -

،  1111،  2888إعادة طبعه فى كتاب دراسات فى تاريخ مصر الحديث ، الجزء األول ، طبعات 

1118. 
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ى أرضه ، تأليف مصطفى بن تحقيق مخطوط ، تاريخ وقايع مصر القاهرة المحروسة ، كنانة هللا ف -

هـ ، دار المعرفة الجامعية 2211-2211الحاج إبراهيم تابع المرحوم حسن أغا عزبان الدمرداشى 

مركز تاريخ مصر المعاصر ،  –، وأعيد طبعه ، بدار الكتب والوثائق القومية  2898باإلسكندرية عام 

 . 1111القاهرة عام 

، وأعيد طبعه  2891ر المعارف باإلسكندرية عام الحرف والصناعات فى عهد محمد على ، دا -

 ) الماجستير ( . 1114بدار عين بالقاهرة عام 

م ( دار المعارف باإلسكندرية  2189-2121هـ/ 2129-819دور الصعيد فى مصر العثمانية )  -

) .  1111، أعيد طبعه بدار عين بالقاهرة تحت اسم الصعيد تحت الحكم العثمانى بالقاهرة  2894عام 

 دكتوراه ( .

-  

 

  :أبحاث منشورة فى الدوريات
 

األسواق والخانات الخاصة بتسويق المنتجات الحيوانية بطرابلس الشام خالل العصر العثمانى ،  -

بحث قدم التحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ، الكتاب التذكارى للدكتور سلطان بن محمد القاسمى ، عام 

1129  . 

 – 2121هـ / 2111 – 819الخيرية فى مصر فى العصر العثمانى ) التطور االدارى لألوقاف  -

م  1121هـ/  2499م (  دراسة وثائقية ، مجلة الروزنامة ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة   2949

. 

هـ /  2129 – 819األوقاف على بعض المؤسسات التعليمية فى مصر فى العصر العثمانى )  -

 . 1121للكتاب التذكارى لألستاذ جمال محمود حجر ، عام م ( ، بحث  2189 – 2121

كلية اآلداب بدمنهور  –قلعة الركن باألسكندرية فى القرن الثامن عشر الميالدى ، مجلة االنسانيات  -

 . 1118، جامعة االسكندرية عام 

التذكارى األوقاف والحياة االجتماعية فى اإلسكندرية فى القرن الثامن عشر الميالدى ، فى الكتاب  -

قسم التاريخ واآلثار المصرية  –أستاذ التاريخ الحديث  –لتكريم األستاذ الدكتور / عمر عبد العزيز عمر 

 . 1111جامعة اإلسكندرية عام  –واإلسالمية 

كلية اآلداب  –إسماعيل صديق المفتش ، ودوره فى الحياة السياسية فى مصر ، مجلة اإلنسانيات  -

 . 2888رية ، عام جامعة اإلسكند –بدمنهور 

م( مركز بحوث 2189-2121هـ/2129-819األوبئة واألزمات االقتصادية فى مصر العثمانية )  -

، وأعيد طبعه ضمن كتاب دراسات فى  2884ودراسات الشرق األوسط ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

 . 1111،  1119تاريخ مصر الحديث ، الجزء األول دار عين بالقاهرة ، طبعتى 
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–الدقهلية )المنصورة( فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديين ، مجلة كلية التربية  والية -

. وأعيد طبعه ضمن كتاب فصول من تاريخ المدن المصرية فى العصر  2882عام  –جامعة اإلسكندرية 

 . 1114العثمانى ، دار عين ، القاهرة ، عام 

 –دس عشر والسابع عشر الميالدى ، مجلة كلية التربية العالقات المصرية اليمنية فى القرنين السا -

 .2881عام  –جامعة اإلسكندرية 

الجاليات األوروبية فى مدينة اإلسكندرية فى العصر العثمانى ، دراسة وثائقية من سجالت  -

-المحكمة الشرعية بالشهر العقارى باإلسكندرية ، مجلة عصور ، التى تصدر عن دار المريخ بالرياض  

، وأعيد طبعه بدار المعرفة الجامعية  2891هـ /2411المجلد الثانى ، الجزء الثانى ، ذو القعدة  -نولند

م ، وأعيد طبعه مرة ثالثة ضمن كتاب الجاليات فى مدينة اإلسكندرية فى العصر  2899باإلسكندرية عام 

 . 1141العثمانى ، دراسة وثائقية من سجالت المحكمة الشرعية ، دار عين ، القاهرة 

الحجازيون وحياتهم االقتصادية واالجتماعية فى العصر العثمانى ، دراسة وثائقية من سجالت  -

المجلد الرابع  –جامعة اإلسكندرية  –المحكمة الشرعية بالشهر العقارى باإلسكندرية ، مجلة كلية اآلداب 

فى العصر العثمانى ،  ، وأعيد طبعه ضمن كتاب الجاليات فى مدينة اإلسكندرية 2891والثالثون عام 

 . 1114دراسة وثائقية من سجالت المحكمة الشرعية ، دار عين ، القاهرة 

الحياة االقتصادية واالجتماعية فى مدينة رشيد فى العصر العثمانى ، دراسة وثائقية من سجالت  -

،  2894ام المحكمة الشرعية بالشهر العقارى باإلسكندرية ، المجلة المصرية للدراسات التاريخية ، ع

وأعيد طبعه ضمن كتاب فصول من تاريخ المدن المصرية فى العصر العثمانى ، دار عين ، القاهرة 

1114 . 

 

 المشاركة فى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه :

 
 

فى جامعات اإلسكندرية وطنطا والزقازيق ) فرع بنها ( والقاهرة ، والقاهرة ) فرع بنى سويف ( ، 

 بالقاهرة ، والمنوفية ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وجنوب الوادى ، قنا وأسوان .واألزهر 

 

 

  :أوالً : رسائل الدكتوراه
 

 -2814أسماء عبد العزيز سيد عبد الرحيم، "مصر فى مذكرات الدبلوماسيين المصريين " -2

 م.1129القاهرة  فرع البنات، جامعة األزهر، –"، قسم التاريخ، كلية الدراسات اإلنسانية 2819

(م ، 2824 -2919يسرى خميس حسن على أبو غالى، السياسة البريطانية والفرنسية فى البلقان ) -1

 .1129القاهرة،  -كلية البنات، جامعة عين شمس -قسم التاريخ

 -2192هـ/ 2112 -2249محمد عبد العال محمد على، تاريخ الحجاز فى العصر العثمانى ) -9

شراف الذين ملكوا الحرمين الشريفين اعبد هللا بن عبد الشكور الحنفى، قسم م( من خالل مخطوط األ2911

 م.1129التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب/ جانعة األسكندرية، 
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 – 2811عبد الرازق محمد على محمد، المؤثرات الثقافية األمريكية فى المجتمع المصرى ) -4

 .1121المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، (، قسم التاريخ واآلثار 2892

هانى عبد هللا عوض عبد هللا عمارة، دور المملكة العربية السعودية فى استقالل دولة اإلمارات  -1

(، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة 2812 – 2819العربية المتحدة )

 .1121دمنهور، 

مد محمدين سالم، السياسة الفرنسية فى غرب أفريقيا "السنغال نموذجاً" ، قسم التاريخ ، أحمد مح -1

 .1121معهد البحوث والدراسات األفريقية ، جامعة القاهرة ، 

م" ، قسم اإلرشاد السياحى 2811 – 2919أسماء أبو زيد، اإلدارة األجنبية لشركة قناة السويس " -1

 .1121قناة السويس ،  كلية السياحة والفنادق ، جامعة –

يحيى محمد طار الغزاوى، دور الجماعات اليهودية فى تجارة الرقيق فى الجزائر فى القرن الثامن  -9

 .1121معهد البحوث والدراسات األفريقية ،  –عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر ، قسم التاريخ 

كلية  –( ، قسم التاريخ 2818 – 2811إيمان رجب زكى تمام ، العالقات البريطانية األوغندية )  -8

 . 1121اآلداب ، جامعة بنى سويف ، 

 .1124أحمد سالم سالم على عيسى، تاريخ وحضارات البحر المتوسط، جامعة االسكندرية،  -21

، قسم  2814 – 2891شرين مبارك بسيس فضل هللا، هيالسيالسى والقضية القومية فى أثيوبيا  -22

 .1124فريقية ، التاريخ ، معهد البحوث والدراسات األ

 – 2911سيد محمود محمد موسى ، النشاط التجارى لعمان فى عهد السلطان سعيد بن سلطان ) -21

 .1124جامعة سوهاج ،  –( ، قسم التاريخ 2911

( ، قسم التاريخ 2881 – 2848عرفة محمود مصطفى محمد، الحياة النيابية فى ألمانيا االتحادية ) -29

 .1241كلية اآلداب ، جامعة أسوان ،  –

 2812 – 2812رقية عبد الكريم فرج هللا على ، السياسة البريطانية تجاه أزمات الشرق األوسط  -24

 كلية اآلداب ، جامعة أسوان. –، قسم التاريخ 

قسم  –( 2819 – 2841النميرى أحمد محمدين أحمد، العالقات السياسية األمريكية الفرنسية ) -21

 م . 1291جامعة سوهاج ،  –كلية اآلداب  –التاريخ 

(م ، قسم التاريخ 2911 -2919أميرة السعيد الطنطاوى محمد، دور مصر فى حرب القرم ) -21

 .1129واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

رشا محمد رمضان ، الحركات االنفصالية فى المغرب األقصى فى النصف األول من القرن  -21

م (، معهد دراسات البحر المتوسط ، كلية  2111 – 2119هـ /  2119 – 2121السابع عشر الميالدى ) 

 م. 1129اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 

محمد متولى محمد دويدار ، الجريمة فى مصر فى القرن الثامن عشر، قسم التاريخ، كلية اآلداب ،  -29

 . 1129جامعة حلوان، 
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( ، قسم التاريخ 2819 – 2849) محمد السعودى إبراهيم ، العالقات السورية األمريكية -28

 .1129والحضارة ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر ، القاهرة 

محمود محمد محمود زايد ، األكراد فى مصر فى النصف األول من القرن العشرين، قسم التاريخ  -11

 .  1121والحضارة ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر ، القاهرة 

، سياسة بريطانيا تجاه الكويت والدولة السعودية الثالثة ، قسم التاريخ ، كلية  حنان محمد فؤاد أحمد -12

 .1121اآلداب ، جامعة طنطا ، 

قسم التاريخ والحضارة ، كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة األزهر  –وليد عبد الحميد عبد الرحيم  -11

 – 2111م / 2991 – 1291، بعنوان : " مخصصات الحرمين الشريفيين فى مصر )  1121عام 

 هـ ( .21882

ناهد مصطفى اسماعيل صالح ، معهد دراسات البحر المتوسط بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  -19

 م ( . 2141 – 2481هـ /  812 – 981، بعنوان : المورسكيون والصراع البحرى العثمانى  1121عام 

جامعة  –مية ، كلية اآلداب عيشة حسن حسن بركات ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسال -14

 ( " . 2824 – 2991م ، بعنوان : " دور علماء األزهر فى المجتمع المصرى  ) 1121اإلسكندرية عام 

قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة االسكندرية  –عامر أحمد عبد هللا  -11

هـ  981 – 189م /  2114 – 2481مغرب االسالمى )، بعنوان : سياسة أسبانيا تجاه بالد ال 1121عام 

. ) 

جامعة  –طارق عبد العاطى غنيم بيومى ، قسم التاريخ والحضارة ، كلية اللغة العربية بالقاهرة  -11

 ( ، دراسة سياسية . 2819 – 2841، بعنوان العالقات السورية العراقية )  1121األزهر عام 

، بعنوان  1121التاريخ ، كلية اآلداب ، جامعة بنها ، عام ناصرة عبد المتجلى ابراهيم على ، قسم  -11

 : " األوضاع االقتصادية واالجتماعية فى األسكندرية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر " .

، بعنوان " التطور  1118كلية اآلداب ، جامعة طنطا عام  –فاتن سالم الفندى ، قسم التاريخ  -19

 م(.2914 – 2911يات المتحدة منه )السياسى فى المكسيك وموقف الوال

طارق عبد المعطى غنيم بيومى ، قسم التاريخ والحضارة ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر  -18

 م(.2819 – 2841، بعنوان " العالقات السورية العراقية )  1118

،  1119عام   خالد حامد السيد عبد هللا أبو الروس ، فسم التاريخ ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة -91

 بعنوان : ) مدينة اسنا فى القرن الثامن عشر الميالدى ( .

جامعة جنوب الوادى ، عام  –عنتر إسماعيل أحمد ، قسم اآلثار المصرية ، كلية اآلداب بسوهاج  -92

 بعنوان : " التخطيط العمرانى لمدينة اإلسكندرية فى القرن التاسع عشر " . 1119

جامعة األزهر ، عام  –التاريخ والحضارة ، كلية اللغة العربية محمد على فهيم بيومى ، قسم  -91

 -819بعنوان : " دور مصر فى الحياة العلمية فى الحجاز إبان العصر العثمانى فى الفترة من  1111

 م( .2911-2121هـ/2111
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 محمد عمر عبد العزيز عمر ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب _ جامعة -99

بعنوان : " تاريخ الدولة العثمانية وتوسعاتها وبدايات الحكم العثمانى فى بعض  1112اإلسكندرية ، عام 

م ( من خالل مخطوط نصرة أهل اإليمان بدولة آل 2141-2181هـ/ 2111-181الواليات العربية )

 عثمان البن أبى السرور البكرى ، دراسة وتحقيق .

بعنوان : "  1111خ كلية اآلداب بالمنيا ، جامعة المنيا ، عام نبيل السيد الطوخى ، قسم التاري -94

 ( . 2981-2941طوائف الحرف بمدينة القاهرة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر  ) 

سليمان محمد حسين حسانين ، قسم التاريخ كلية اآلداب ، فرع بنها ، جامعة الزقازيق ، عام  -91

 القرنين السادس عشر والسابع عشر " .، بعنوان : " تجار القاهرة فى 1111

عوض أحمد عثمان صقر، قسم التاريخ والدراسات األفريقية _ كلية اآلداب بسوهاج ، جامعة  -91

 -2919بعنوان : " ضباط الجيش المصرى فى عصر الخديوى إسماعيل )  2888جنوب الوادى ، عام 

2918 . ) 

بسوهاج ، جامعة  –فريقية ، كلية اآلداب سقاو دردير عبد الجواد ، قسم التاريخ والدراسات األ -91

 ، بعنوان "منطقة بوالق فى النصف األول من القرن التاسع عشر".  2889جنوب الوادى ، عام 

  :ثانياً الماجستير
 

 -2841اإلسرائيلى )–سلوى يوسف محمد حافظ "الحرب الباردة وأثرها على الصراع العربى  -99

 .1129كلية اآلداب، جامعة األسكندرية،  -واإلسالمية(، قسم التاريخ واآلثار المصرية 2818

م، 2881 -2811حنان صالح رافع السنوسى، الدور الحضارى لأليدى العاملة األجنبية فى ليبيا  -98

 م.1129جامعة دمياط،  -كلية اآلداب -دراسة تاريخية، قسم التاريخ

، قسم التاريخ، كلية 2812 – 2988فواز فهد الرشيدى، النشاط البحرى الكويتى خالل الفترة من  -41

 م.1129جامعة دمياط،  -اآلداب

مروة محمد أحمد عبد الرسول، العيون والجواسيس فى نظام حكم محمد على، قسم التاريخ واآلثار  -42

 م.1129جامعة دمنهور،  -المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب

ين السابع عشر والثامن شيماء محمد على إبراهيم العطار، أغوات دار السعادة فى مصر فى القرن -41

 م.1129عشر، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب جامعة دمنهور، 

م(، قسم التاريخ 2919 -2912محمود عبد العزيز عطية حجازى، الحركة الوطنية فى رومانيا ) -49

 .1129واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية األداب، جامعة دمنهور، 

م(، قسم 1111 -2811د الشيشينى، تاريخ التعليم العالى والبعثات فى ماليزيا )إيمان على محم -44

 .1121جامعة دمنهور،  -التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب

 -2828هناء عسرات على بسيونى، األحوال االقتصادية واالجتماعية بمديرية البحيرة فى الفترة  -41

 . 1121فرع البنات جامعة األزهر، القاهرة،  -القاهرة -م، قسم التاريخ، كلية الدراسات اإلنسانية2811
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هـ/ 2921 -819شيرين مصطفى عبد الحميد الشافعى، الخزينة اإلرسالية فى مصر العثمانية ) -41

 .1121م(، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 2189 – 2121

(، 2891 – 2814عبد الحميد سرحان عبده محمود، قضية وادى جعبوب فى البرلمان المصرى ) -41

 .1121قسم التاريخ، كلية األداب، جامعة أسوان، 

ة أثرية سياحية ريهام سعيد عبد الوهاب محمود، إحياء التراث الحضارى لمدينة رشيد، دراس -49

 .1121وحضارية، قسم اإلرشاد السياحى، كلية السياحة والفنادق، جامعة اإلسكندرية، 

(، قسم التاريخ، 2819 – 2849أحمد شعبان أحمد سليمان، الموقف السورى من قضية فلسطين ) -48

 .1121كلية اآلداب، جامعة أسوان، 

 – 2911والحركة الوطنية فى بلغاريا ) إسالم مسعود قاسم عبد البارى حميدة، الدولة العثمانية -11

 .1121(، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، 2824

، 2819 – 2914تامر على مطلق، إدارة والية حاليب فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر،  -12

 . 1121قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

السيد محمد السيد أبو تركى، مقتنيات متحف رشيد "دراسة أثرية وسياحية"، قسم اإلرشاد محمد  -11

 .1121السياحى، كلية سياحة وفنادق، جامعة اإلسكندرية ، 

مجدى محمد سالمة القزاز، حياة األتراك فى مصر العثمانية فى القرنين السادس عشر والسابع  -19

 .1112جامعة القاهرة ،  –عشر ، قسم التاريخ 

 – 2811أحمد السيد عبد الجواد ، العالقات السعودية الكويتية فى ظل الصراع اإلقليمى والدولى  -14

 .1121جامعة المنيا ،  –، قسم التاريخ  2891

دراسة  –الرا عادل لبيب حنا ، أديرة الراهبات الحديثة فى منطقتى الدلتا والساحل الشمالى  -11

 .1121جامعة اإلسكندرية ،  -كلية السياحة والفنادق –ياحى تاريخية أثرية سياحية ، قسم اإلرشاد الس

سعيد محمد محمد سيد أحمد يونس ، األوضاع االقتصادية واالجتماعية والعمرانية فى عهد محمد  -11

كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر  –م( ، قسم التاريخ 2941 – 2922هـ(/ ) 2111 – 2111على )

 .1121بالزقازيق ، 

م ، قسم 2999 – 2912ليم أحمد، عمان تحت حكم تركى بن سعيد بن سلطان وليد حامد س -11

 .1121جامعة سوهاج ،  –التاريخ 

هـ/ 2249 – 2111أسامة أبو المعارف أحمد إبراهيم، عبد الغنى النابلسى المؤرخ الرحالة ) -19

 م.1121،  كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر بالقاهرة –م(، قسم التاريخ والحضارة 2192 – 2142

 – 2121هـ/ 2129 – 819دعاء سيد حسن محمد، األسواق فى القاهرة فى العصر العثمانى ) -18

 .1124جامعة عين شمس ،  –كلية التربية  –م(، قسم التاريخ  2189

 2111 – 821محمد عبد العال عبد الرحيم ، مجتمع مدينة مراكش فى عصر الدولة السعدية ، ) -11

 م.1129د البحوث والدراسات األفريقية ، جامعة القاهرة ، م ( ، معه 2141 – 2118هـ / 
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 149نانسى ماجد كمال عبد السميع ، تطور األزياء فى مصر فى العصؤين المملوكى والعثمانى )  -12

 م. 1129م (ى، قسم اإلرشاد السياحى والفندقة ، جامعة اإلسكندرية ،  2189 – 2111هـ /  2129 –

م( ، قسم التاريخ واآلثار المصرية  2919 – 2998فى استانبول )آالء فهمى أحمد فهيم ، األرمن  -11

 م. 1129جامعة اإلسكندرية ،  –واإلسالمية ، كلية اآلداب 

( ، 2811 – 2988محمد عبد الرحيم محمد يوسف ، اإلدارة المصرية لمنطقتى حاليب وشالتين ) -19

 م.1129إلسكندرية ، جامعة ا –قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب 

محمد سعيد السيد خليل ، المؤثرات الفرنسية فى مصر من الحملة الفرنسية إلى عصر إسماعيل  -14

( ، قسم التاريخ واألثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 2918 – 2189)

 م. 1129

إلسالمية، كلية اآلداب جامعة عبد الرازق محمد على محمد، قسم التاريخ واآلثار المصرية وا -11

" دراسة فى 2811 – 2811، بعنوان: " العالقات السياسية المصرية األمريكية 1129اإلسكندرية ، عام 

 موقف الواليات المتحدة من توجهات مصر القومية.

عال محمد اسماعيل إبراهيم محمد عليوة، قسم التاريخ، كلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر،  -11

 2811 – 2911م ، بعنوان: ظاهرة اعتناق اإلسالم فى مصر فى القرن التاسع عشر )1129هرة عام القا

 (م.

جامعة  –محمد سعيد السيد خليل، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب  -11

، بعنوان : " المؤثرات الفرنسية فى مصر من الحملة الفرنسية إلى عصر  1129اإلسكندرية عام 

 (م.2918 – 2198إسماعيل)

آالء فهيم أحمد فهيم، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،  -19

 (م.2919 – 2998، بعنوان األرمن فى استانبول )1129عام 

محمد عبد الرحيم محمد يوسف، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة  -18

 2988م، بعنوان : " اإلدارة المصرية لمنطقتى حاليب وشالتين فى الفترة ما بين 1129سكندرية ، عام اإل

 م. 2811 –

، 1129محمود رجب عبد الغفور الخويسكى ، قسم التاريخ، كلية اآلداب ، جامعة المنيا، عام  -11

 – 2812د الرئيس جون كيندى ) بعنوان: " سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية فى عه

 (م.2819

فيصل مفتاح محمد عبيدان، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب ، جامعة  -12

، بعنوان: " حكومة يفرن الوطنية ودورها فى حركة الجهاد الليبى ) طرابلس 1121اإلسكندرية ، عام 

 م.1129ديسمبر  – 2821بر الغرب ( ضد اإلحتالل اإليطالى فى الفترة من اكتو

مبروكة أبو عجيلة على شليق، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب ، جامعة  -11

 م.2841 – 2898م ، بعنوان : " أوضاع طرابلس الغرب أثناء الحرب العالمية الثانية 1129اإلسكندرية 
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( ، قسم التاريخ 2811 – 8112مالك نجدى أبو ضابه ، دور األقباط فى المجتمع المصرى ) -19

 .1129جامعة اإلسكندرية ، عام  –واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب 

، قسم التاريخ ، معهد  2892 – 2814هشام يوسف محمد ، العالقات المصرية التنزانية ،  -14

 .1129البحوث والدراسات األفريقية ، جامعة القاهرة ، عام 

الدين ، أبنية السكك الحديد فى مصر خالل األسرة العلوية ، دراسة محمد زين الدين محمد زين  -11

 .1129أثارية مقارنة ، قسم اآلثار اإلسالمية ، جامعة القاهرة 

( ، قسم 2824 – 2991أسماء عبد الناصر عبد العليم مرسى ، االتجاهات الثقافية فى مصر ) -11

 .1129جامعة سوهاج ، عام  –التاريخ ، كلية اآلداب 

 – 2848عبد السالم عبد الفتاح المدهم ، ليبيا من االستقالل إلى إعالن سلطة الشعب إيمان  -11

 .1121جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب  –، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  2811

فيصل مفتاح محمد عبيدات ، حكومة يفرن الوطنية ودورها فى حركة الكفاح الليبى )طرابلس  -19

جامعة األسكندرية  –، كلية اآلداب  2829 – 2821الحتالل االيطالى فى الفترة من أكتوبر الغرب ( ضد ا

 ،1121 . 

محمد بن حسن بن سالم السيد الغسانى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية ، كلية اآلداب ،  -18

 – 2811فى الفترة من م ، بعنوان : " التطور الثقافى فى عمان المعاصرة  1121جامعة االسكندرية عام 

 م " . 1111

 –سليمة بوزيد عبد الرحمن مصباح ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية ، كلية اآلداب  -91

، بعنوان : " عالقات األسرة القرمنلية فى ليبيا مع الدولة العثمانية وبالد  1121جامعة االسكندرية عام 

 م ( . 9912 – 2122هـ /  2112 – 2219المغرب العربى ) 

سامية سليمان محمد الحفيفى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية ، كلية اآلداب جامعة  -92

 – 2981م ، بعنوان : " عمر فائق شنيب ودوره فى الحركة الوظيفية الليبية )  1121االسكندرية عام 

 م ( . 2819

السالمية ، كلية اآلداب جامعة سارة مفتاح عطية عبد هللا ، قسم التاريخ واآلثار المصرية وا -91

 – 2818م ، بعنوان : " التجارب والمشاريع الوحدوية لثورة الفاتح من سبتمبر )  1121االسكندرية عام 

 م ( . 2888

، 1121محمد سيد اسماعيل حسن ، قسم التاريخ ، كلية اآلداب بقنا ، جامعة جنوب الوادى ، عام  -99

 م ( . 2828 – 2991يا ) بعنوان : " الحياة النيابية فى بريطان

 –عبد العزيز عبد الفتاح الفضالى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية ، كلية اآلداب  -94

، بعنوان : " األعمال المعمارية لألسرة القرمنلية فى ليبيا فى القرنين  1122جامعة االسكندرية ، عام 

 2122هـ /  2111 – 2219ع عشر الميالديين ) الثانى عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاس

 م (. 2991 –
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جامعة االسكندرية عام  –رشا سمير إبراهيم ، قسم االرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق  -91

، بعنوان : ) الزخارف الفنية والخطية على األسلحة االسالمية منذ بداية حكم الدولة المملوكية  1122

 م ( . 2949 – 2111هـ /  2111 – 149) وحتى نهاية حكم محمد على 

جامعة جنوب الوادى ، عام  –كلية اآلداب بقنا  –عرفة محمود مصطفى محمد ، قسم التاريخ  -91

 (. 2898 – 2828، بعنوان : الحركة الدستورية فى ألمانيا فى الفترة بين الحربين العالميتين )  1122

مصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب جامعة سحر جمال محمد الناقة ، قسم التاريخ واآلثار ال -91

 – 2991هـ /  2919 – 2911، بعنوان : " الطائفة اليهودية فى االسكندرية  1122اإلسكندرية ، عام 

 م " . 2849

 – 2911سالى سالم عبد الحميد قريطم ، تطور المواصالت فى مصر فى عهد أسرة محمد على  -99

االرشاد السياحى كلية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية  ، دراسة تاريخية حضارية سياحية، قسم 2811

 . 1121، عام 

جامعة  –كلية اآلداب  –أميرة السيد الطنطاوى محمد ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  -98

 – 2911، بعنوان : " دور جمال الدين األفغانى فى الحركة الوطنية المصرية )  1121االسكندرية عام 

2981 ) . " 

،  1121زينب اسماعيل مرسى طلبة ، قسم اآلثار االسالمية ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة عام   -81

بعنوان : " اآلثار الباقية فى شارع رمسيس بالقاهرة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 

 العشرين ، دراسة آثارية ومعمارية وفنية " .

، بعنوان "  1118جامعة طنطا ، عام –قسم التاريخ ، كلية اآلداب نورا السيد عبد هللا البرى ،  -82

 ( . 2881 – 2812السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة فى عهد الشيخ زايد آل نهيان ) 

،  1118سيد محمود محمد موسى ، قسم التاريخ الحديث ، كلية اآلداب ، جامعة سوهاج ، عام  -81

 م ( . 2811 – 2828ية فى البحرين ) بعنوان " الحركة الوطن

، بعنوان   1118كلية اآلداب ، جامعة سوهاج ، عام  –النميرى أحمد محمدين أحمد ، قسم التاريخ  -89

 " أنتونى إيدن ودوره فى الحياة السياسية البريطانية " .

،  8111كلية اآلداب ، جامعة سوهاج ، عام  –هشام السيد عبد المجيد محمد ، ، قسم التاريخ  -84

 ".2991 – 2914بعنوان  " المجلس العالى فى مصر 

، بعنوان   1118كلية اآلداب ، جامعة سوهاج ، عام  –إرينى موريس عبد المسيح ، ، قسم التاريخ  -81

 " . 2811إلى  2811" العالقات المصرية التونسية من 

ة والفنادق ، جامعة هبة عبد المحسن عبد القادر ، قسم االرشاد السياحى والفندقة ، كلية السياح -81

، بعنوان " دراسة تاريخية حضارية للتطور السياحى فى مصر خالل الفترة من  1118اإلسكندرية ، عام 

م ، وكيفية توظيف الموروث األثرى فى خدمة النشاط السياحى 2918 -2911هـ / 2181 – 2128

 الحالى ".
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دقة ، كلية السياحة والفنادق ، جامعة اسالم عاصم عبد الكريم بيومى ، قسم االرشاد السياحى والفن -81

 ( ". 2811 – 2121، بعنوان " مصر فى عيون الرحالة فى العصر الحديث )  1118اإلسكندرية ، عام 

أسعد عرفة زكى على ، قسم االرشاد السياحى والفندقة ، كلية السياحة والفنادق ، جامعة  -89

 م(".2918 – 2919رة فى عصر إسماعيل )، بعنوان " النيل وحدائق القاه 1118اإلسكندرية ، عام 

محمد متولى محمد دويدار ، قسم التاريخ ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية بشبين الكوم ، عام  -88

هـ /  2129 – 819بعنوان : " األوقاف والحياة االجتماعية فى المنوفية فى العصر العثمانى )  1119

2121 – 2189 . " ) 

لحميد ، قسم التاريخ والحضارة ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر محمد السعودى ابراهيم عبد ا -211

 – 2899، بعنوان : " القضايا االجتماعية فى مجلس الشيوخ المصرى الفترة من  1119بالقاهرة عام 

2811 . " 

،  1119منال خلف محمد عليان ، قسم التاريخ ، كلية اآلداب بسوهاج ، جامعة سوهاج ، عام  -212

 تحديد التسلح واألمن الجماعى فى أوروبا بين الحربين العالميتين " .بعنوان : " 

محمد عبد الحميد الصعيدى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية بكلية اآلداب بدمنهور  -211

 – 2919، بعنوان : " دور الريف المصرى فى الحركة السياسية )  1119جامعة االسكندرية ، عام 

 م ( .  2991

مد حسن سالمة ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة يسرا مح -219

م بعنوان : " العالقات التجارية المصرية البريطانية فى النصف األول من القرن  1111اإلسكندرية عام 

 التاسع عشر " .

،جامعة  نهلة حسن على كامل ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب -214

 ".2891 -2811بعنوان : " سياسة مصر الخارجية  1111اإلسكندرية عام 

دعاء راتب عرابى الحريف ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة  -211

 م.2949إلى سنة 2911. بعنوان :" سياسة الواليات المتحدة تجاه المكسيك من  1111طنطا عام 

النعناعى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة سحر عبد المنعم  -211

م ، بعنوان : " التجارة الداخلية فى عهد محمد على ، دراسة تاريخية 1111فرع دمنهور عام  -اإلسكندرية

 "2911 – 2949 . " 

داب ،جامعة زينب عبد الرحمن عيسى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآل -211

 " .2811-2811م ، بعنوان " العالقات المصرية الصينية ، 1111اإلسكندرية ، فرع دمنهور عام 

حنان محمد فؤاد أحمد ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب، جامعة طنطا عام  -219

 ( .2824-2988،بعنوان : " صراع القوى فى الخليج العربى "  1114

) فرع بنى سويف ( ، جامعة  –كلية اآلداب  –طفى توفيق خليل ، قسم التاريخ أسمهان مص -218

، بعنوان : " الملكية الزراعية بمديرية بنى سويف وآثارها االقتصادية واالجتماعية )  1114القاهرة ، عام 

2982- 2811 . ) 
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وقف الواليات ، بعنوان: " م 1114هدى حسنى محمد ، قسم التاريخ ، كلية اآلداب بطنطا ، عام  -221

 ( " . 2811 – 2841المتحدة من القضية الفلسطينية ) 

محمود محمد أحمد على ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة القاهرة  -222

 ( " . 2918 – 2189بعنوان : " الملكية العقارية فى مدينة اإلسكندرية ) 1119، فرع بنى سويف ، عام 

،  بعنوان : " مدافن  1111بدهللا محمود ، كلية السياحة ، جامعة اإلسكندرية ، عام محمود سيد ع -221

 حكام مصر اإلسالمية بمدينة القاهرة حتى نهاية الحكم العثمانى".

كلية اآلداب ، بسوهاج ،  –عبد الناصر محمد على عبد الرحيم ، قسم التاريخ والدراسات األفريقية  -229

، بعنوان : " فخرى عبد النور ودوره فى الحياة السياسية المصرية )  1111جامعة جنوب الوادى ، عام 

2811 – 2841 . " ) 

 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –سها عبد التواب عبد المجيد جودة ، قسم التاريخ  -224

، بعنوان : " المرأة العاملة فى الصناعة فى النصف األول من القرن  1111) فرع بنى سويف ( ، عام 

 ( . 2941 – 2918عشر ، ) عهد محمد على ،  التاسع

 1111عام  –جامعة أسيوط  –كلية اآلداب  –حامد عبد الحميد محمد حسانين ، قسم التاريخ  -221

 ( . 2811 -2911بعنوان : " أسيوط فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ) 

 :  ، بعنوان 1111عام  –محمد محمد الفالحجى ، قسم التاريخ _ جامعة طنطا  -221

 ( " . 2111 – 2121" المماليك والحكم العثمانى فى مصر ) 

ميرفت أسعد عطا هللا ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة  -221

 ، بعنوان : " العالقات المصرية اللبنانية فى القرن التاسع عشر " . 1111اإلسكندرية عام 

واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة نيفين مصطفى حسن ، قسم التاريخ    -229

 ، بعنوان : " رشيد فى العصر العثمانى ، دراسة تاريخية وثائقية " . 2881اإلسكندرية عام 

محمد عمر عبد العزيز عمر ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ،جامعة  -228

ة الزمان فيمن تولى مصر من أمير وسلطان لمصطفى الشافعى ، بعنوان : " صفو 2884اإلسكندرية ، عام 

 -2121هـ / 2129-819القلعاوى ،  تحقيق للمخطوط ، ودراسة من خالله لتاريخ مصر العثمانية ، )

2189 ." ) 

 

 اإلشراف على رسائل الدكتوراه و الماجستير ، وتم مناقشتهم :

 أوالً : رسائل الدكتوراه :

د الغنى، حلف جنوب شرق آسيا فى ضوء اإلستراتيجية األمريكية والء أبو الحسن سعيد عب -2

 .1121(، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، 2811 – 2814)

، تحت عنوان :" السياسة التعليمية للحكومة المصرية  1121رحاب فؤاد سعد محمد اسماعيل ،  -1

 جامعة دمنهور. -نموذجاً . ، كلية اآلداب   المرحلة الثانوية 2811 – 2814
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جامعة  -رأفت مكرم اسكندر يوسف ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب   -9

 " . 2811 – 2811، بعنوان: " سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه حرب اليمن  1121دمنهور ، 

 –أحمد محمود حسن رشوان ، قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية ، كلية االداب بدمنهور  -4

جامعة االسكندرية باالشتراك مع األستاذ الدكتور / عاصم محروس عبد المطلب ، أستاذ التاريخ الحديث 

م ، دراسة  1281- 2811بعنوان : " الريف المصرى من  1121والمعاصر بكلية التربية بدمنهور، عام 

 تاريخية . 

محمد محمود على عبد الكريم ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -1

 – 819م ، بعنوان : " والية الشرقية فى مصر العثمانية  1124دمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، عام 

 م " . 2189 – 2121هـ /  2219

أ -1

جامعة دمنهور ،   -التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب حمد خميس أحمد إسماعيل ، قسم 

 دراسة تاريخية ". –م ( 2814 – 2991، بعنوان "السجون المصرية  )  1129عام 

عام  –كلية اآلداب بدمنهور  –أحمد سعيد السيد زيدان ، قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -1

 – 2811دولى وأثره على السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية ) ، بعنوان : " الوفاق ال 1129

 م ( . 2891

زوات عرفان عبد ربه المغربى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -9

 1228 – 2822م ، بعنوان : " هيئة كبار العلماء فى األزهر  1111دمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، عام 

 دراسة تاريخية " .

 –كلية اآلداب بدمنهور  –محمد عبد اللطيف الغراوى ، قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -8

 – 819، بعنوان : " دور االوجاقات فى التجارة فى مصر العثمانية )  1111جامعة االسكندرية عام 

 م ( " .2189 – 2121هـ / 2129

كلية االداب بدمنهور  –م التاريخ واالثار المصرية واالسالمية فايزة محمد محمد حسن ملوك ، قس -21

إلى  2919، بعنوان : " المصالح البريطانية فى الموانئ المصرية من  1119جامعة االسكنرية عام  –

2824  . " 

أحمد عبد العزيز على عيسى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -22

 ، بعنوان : " العالقات بين والية مصر والدولة العثمانية فى القرن السابع عشر " . 1111دمنهور عام 

نادية إبراهيم محمد سيد النويهى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -21

طى ، بقسم باإلشتراك مع األستاذ الدكتور محمد محمد مرسى الشيخ أستاذ تاريخ العصور الوس -دمنهور

، بعنوان " العالقات بين اإلمبراطورية البيزنطية  1114التاريخ كلية اآلداب ، بجامعة اإلسكندرية ، عام 

 هـ " .192-411م/2291-2192فى عهد أسرة كومنين واإلمبراطورية األلمانية فى الغرب ، 

آلداب ، جامعة ميرفت أسعد عطا هللا ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية ا -29

اإلسكندرية ، باالشتراك مع األستاذ الدكتور / محمد محمود السروجى ، أستاذ التاريخ الحديث ، بقسم 
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، بعنوان : " التنافس  1119التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، عام 

 ( . 2814 – 2918تح قناة السويس )البحرى بين بريطانيا وفرنسا فى البحر المتوسط بعد ف
 

 

 ثانياً : رسائل الماجستير : 

على شعبان أحمد فراج، جدل الهوية فى الدولة العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى  -2

 م.1121(، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، آداب دمنهور 2818 -2911)

كلية اآلداب بدمنهور ،  –واآلثار المصرية واالسالمية  إيناس محمد مبروك الديب ، قسم التاريخ -1

(، قسم التاريخ  2811 – 2991، بعنوان : الحياة الثقافية والعلمية فى مدينة االسكندرية )  1119عام 

 .1129واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب/ جامعة دمنهور، 

عشر )دراسة تاريخية(، قسم التاريخ  أحمد مهدى سيد أحمد العطفاوى، فوة فى القرن التارسع -9

 م.1121واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب/ جامعة دمنهور، 

(، قسم التاريخ 2818 -2811إيمان محمد أبو شهبة، المعونات األوروبية واألمريكية للسودان ) -4

 .1121واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، ديسمبر 

دراسة تاريخية، قسم التاريخ واآلثار  -بد السالم محمود عامر، الفيوم فى القرن الثامن عشررانيا ع -1

 .1121المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، 

أحمد مهدى سيد العطفاوى، فوة فى القرن التاسع عشر، دراسة تاريخية، قسم التاريخ واآلثار  -1

 .1121امعة دمنهور، المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، ج

دراسة  –منة هللا حسن فهمى، طائفة السقايين وتأثيرهم بالمجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر  -1

حضارية سياحية ، كلية السياحة والفنادق ، قسم االرشاد السياحى باالشتراك مع الدكتوره أمينة خيرى 

 .1121الشرقاوى ، أستاذ االرشاد السياحى المساعد، 

كلية اآلداب جامعة  –دينا محمد سعد عبد الرازق ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية  -9

 م( . 2918ــ  2189، بعنوان : مالك العقارات فى البحيرة )1121دمنهور عام 

( 2891 – 2814بسنت أحمد السيد درويش ، االنفتاح االقتصادى وأثره على المجتمع المصرى ) -8

 .1121جامعة دمنهور ،  –كلية اآلداب  –ثار المصرية واإلسالمية ، قسم التاريخ واآل

(، 1119 – 2841غادة موسى عبد الرحمن هبالة ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ) -21

 .1121جامعة دمنهور ،  –دراسة تاريخية ، كلية اآلداب 

دراسة  –رن التاسع عشر منة هللا حسن فهمى ، طائفة السقايين وتأثيرهم بالمجتمع المصرى فى الق -22

حضارية سياحية، قسم اإلرشاد السياحى ، باالشتراك مع الدكتورة أمنية خيرى الشرقاوى )أستاذ االرشاد 

 .1121السياحى المساعد(، 

كلية االداب  -والء أبو الحسن سعيد عبد الغنى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية  -21

 – 2811بلوماسية األمريكبة فى الصراع المصرى اإلسرائيلى ) بعنوان : " الد 1119بدمنهور عام 

2818 . " ) 
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كلية االداب  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -رويدا الشافعى حميدة عبد السالم  -29

بعنوان : " المصالح االلمانية فى الشام فى عهد السلطان عبد  – 1121جامعة االسكندرية عام  –بدمنهور 

 ( " . 2824 – 2991 الحميد )

كلية االداب  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -أحمد خميس أحمد اسماعيل عبد الفتاح  -24

جامعة االسكندرية بعنوان : " الجاليات االجنبية فى القاهرة فى عهد االحتالل البريطانى )  –بدمنهور 

 " . 1119م ( عام  2811 – 2991هـ /  2999 – 2188

 –كلية االداب بدمنهور  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  –ل محمد بسيونى أحمد جال -21

قسم التاريخ  –جامعة االسكندرية باالشتراك مع االستاذ الدكتور / جمال محمود حجر أستاذ التاريخ الحديث 

وان : " الواليات بعن 1119كلية االداب باالسكندرية وعميد الكلية عام  –واالثار المصرية واالسالمية 

 – 2891دراسة تاريخية الرهاصات قيام دولة عظمى )  –المتحدة فى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 

2841 . " ) 

 –كلية االداب بدمنهور  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  –أحمد سعيد السيد زيدان  -21

 2811ة من الصراع المصرى االسرائيلى ) بعنوان : " موقف األمم المتحد 1111جامعة االسكندرية عام 

– 2814  ." ) 

كلية االداب  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -نجالء عبد التواب خالوى حسنين  -21

(  2918 – 2189بعنوان : " االمتيازات االجنبية فى مصر )  1119جامعة االسكندرية عام  –بدمنهور 

  . " 

 –كلية االداب بدمنهور  –م التاريخ واالثار المصرية واالسالمية قس -رحاب فؤاد سعد اسماعيل  -29

قسم  –مدرس التاريخ الحديث  –جامعة االسكندرية باالشتراك مع السيدة الدكتورة / عفاف مسعد العبد 

بعنوان : " رشيد  1111جامعة االسكندرية عام    –كلية االداب  –التاريخ واالثار المصرية واالسالمية 

 االول من القرن التاسع عشر " . فى النصف

 –كلية االداب بدمنهور  –رأفت مكرم اسكندر يوسف قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -28

(  2811 -2911)  -جامعة االسكندرية بعنوان : " إقليم الفيوم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 

 " . 1111،عام 

التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  زوات عرفان عبد ربه المغربى ، قسم -11

 -دمنهور ، جامعة اإلسكندرية ، باإلشتراك مع السيدة الدكتورة عفاف مسعد العبد ، مدرس التاريخ الحديث 

قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، بعنوان : " العالقات 

 . 1111( عام  2948 -2911ليمنية فى النصف األول من القرن التاسع عشر الميالدى ) المصرية ا

محمد محمود على عبد الكريم ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -12

 جامعة اإلسكندرية ، باإلشتراك مع السيد األستاذ الدكتور / عاصم محروس عبد المطلب أستاذ –دمنهور 

، بعنوان : " البحرية فى  1111التاريخ الحديث ، بقسم المواد االجتماعية ، بكلية التربية بدمنهور ، عام 

 م (  .2189-2121هـ /2129-819مصر العثمانية) 
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محمد عبد اللطيف الغراوى ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -11

الدكتورة عصمت محمد حسن ، المدرس بقسم التاريخ واآلثار المصرية  باالشتراك مع السيدة –دمنهور 

، بعنوان " دور المؤسسات الدينية والخيرية فى 1114واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ،عام 

 " . 2189 -2121هـ/2129-819التعليم فى مصر العثمانية )

مصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع أحمد محمود حسن رشوان ، قسم التاريخ واآلثار ال -19

قسم التاريخ  -دمنهور، باالشتراك مع السيدة الدكتورة ناهد إبراهيم الدسوقى ،أستاذ التاريخ الحديث المساعد 

 واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية 

 ، بعنوان : " الحياة االجتماعية فى مصر  1119اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، عام 

 (2898 – 2811 . " ) 

فايزة محمد حسن ملوك ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب، فرع دمنهور ،   -14

قسم التاريخ واآلثار  -باالشتراك مع السيدة الدكتورة ناهد إبراهيم الدسوقى ،أستاذ التاريخ الحديث المساعد 

، بعنوان : " الجيزة من الحملة  1119ة ، عام المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندري

 ( . 2991 – 2189هـ / 2911-2129الفرنسية حتى االحتالل البريطانى لمصر ) 

ماهر محمد السعيد أبو السعيد ، ، قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ، كلية اآلداب ، فرع  -11

قسم  –سى الشيخ أستاذ تاريخ العصور الوسطى باالشتراك مع األستاذ الدكتور / محمد محمد مر -دمنهور ،

، بعنوان : "  1119جامعة االسكندرية ، عام  –كلية اآلداب  –التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية 

م /   2182 – 2181الحروب الصليبية وتأثرها بالعوامل الجغرافية فى الشرق األدنى االسالمى " فيما بين 

 هـ " .181 – 498

كلية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية  –اب عبد العظيم هبالة  عبد هللا خط -11

جامعة االسكندرية ، باالشتراك مع االستاذ الدكتور / عاصم محروس عبد المطلب ، أستاذ  –بدمنهور 

بعنوان  1111جامعة االسكندرية عام  –كلية التربية بدمنهور  –قسم المواد االجتماعية  –التاريخ الحديث 

 م(". 2912 – 2189هـ / 2121 – 2129: " دور البحيرة فى عهد الحملة الفرنسية ) 

كلية االداب بدمنهور  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  –أحمد عبد العزيز على عيسى  -11

واد ، باالشتراك مع االستاذ الدكتور / عاصم محروس عبد المطلب ، أستاذ التاريخ الحديث ، قسم الم

بعنوان : " الصراع بين البيوتات  1112جامعة االسكندرية ، عام  –كلية التربية بدمنهور  –االجتماعية 

 المملوكية فى مصر العثمانية 

 م ( " . 2189 – 2121هـ / 2129 – 819) 

 

 االشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير ولم يتم مناقشتهم : 

 أوال : رسائل الدكتوراه :

 
 

كلية االداب جامعة  –مى السيد السيد محمد مرسى ، قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  -

االسكندرية باالشتراك مع االستاذ الدكتور / محمد عبد الستار عثمان، استاذ  االثار االسالمية بكلية االداب 
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ونس دراسة أثرية مقارنة مع بعنوان: " المساجد العثمانية فى ت 1112جامعة جنوب الوادى عام  –بسوهاج 

 مثيالتها بمدينة القاهرة ".  
 

  ثانيا : رسائل الماجستير :
نعمة عبد الجليل علوانى عطية ، قسم التاريخ واآلثار المصرية و اإلسالمية كلية اآلداب جامعة  -2

بعنوان : "حى دمنور باالشتراك مع الدكتور أحمد عبد العزيز على عيسى أستاذ التاريخ الحديث المساعد ، 

 طولون فى الدولة العثمانية ".

 –كلية االداب بدمنهور  –قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية  –سعد حسنى سعد عتمان  -1

 بعنوان : " قنا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ( . 1114جامعة االسكندرية عام 

كلية االداب بدمنهور  –صرية واالسالمية قسم التاريخ واالثار الم –غادة زكريا قطب أبو شارب  -9

 ("  2818 – 2811بعنوان :" المصالح البريطانية فى ليبيا )  1114جامعة االسكندرية عام  –

 بـيـانـات أخــرى : ●
 

عضو باللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات،  -2

 القاهرة.

أبحاث وترقية أساتذة بجامعات المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية اشتركت فى تحكيم  -1

 المتحدة، والعراق، وكردستان، والبحرين، الكويت.

بكلية  92/9/2891وحتى  91/22/2891فى الفترة من  –قد تم اعارتى للملكة العربية السعودية  -9

 االداب بجامعة الملك سعود بالرياض .

، بكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بجامعة  24/1/2881وحتى  21/21/8228والفترة من  -4

 االمام / محمد ابن سعود االسالمية ، الجنوب أبها .

كعضو فى لجنة الحفاظ على التراث المعمارى بدائرة محافظة البحيرة  2888تم اختيارى عام  -1

 .  2889رة عام وقرار محافظ البحي 91/8/2889وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 

اشتركت فى لجان فحص انتاج وتعيين أعضاء هيئة تدريس بكليتى اآلداب والتربية بدمنهور  -1

 جامعة اإلسكندرية وكلية اآلداب حامعة أسيوط ، وكلية اآلداب بكفر الشيخ.

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  –بيان بالمواد التى قمت بتدريسها فى جامعات اإلسكندرية  -1

 بن سعود بالرياض فى المملكة العربية السعودية :والملك 
 

  .جامعة اإلسكندرية : كلية التربية بدمنهور واإلسكندرية ، كلية اآلداب بدمنهور -أ

 تاريخ العالم العربى الحديث والمعاصر . (2)

 تاريخ أوروبا الحديث . (1)

 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر . (9)

 التاريخ األمريكى . (4)

 الدولية .تاريخ العالقات  (1)
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 منهج البحث التاريخى . (1)

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر . (1)

 تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر . (9)

 

 :بالمملكة العربية المتحدة  جامعة الملك سعود بالرياض -ب   

 (    تاريخ الدولة العثمانية ) تعليم البنات عن طريق الدائرة التليفزيونية ( .2)            

 (    تاريخ الخليج العربى )تعليم البنات عن طريق الدائرة التليفزيونية ( .1)            

 (    تاريخ أوروبا الحديث فى عصر النهضة إلى مؤتمر فينا ) تعليم بنين ( .9)            

 

  :المملكة العربية السعودية –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بأبها   -ج    

 االستعمار األوروبى فى أسيا وأفريقيا .    (2)            

 (    تاريخ الدولة العثمانية .1)            

 (    تاريخ األمريكتين .9)            

 (    تاريخ العالم اإلسالمى الحديث والمعاصر .4)            

         (    تاريخ أوروبا الحديث .   1)            


