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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 سيـــــرة ذاتيــــــت

 

 
 : الشخصيت البياناث:  أولا 

 

 

  

 : انؼهًٍخ انًؤهالد: صبٍَب
 انحصىل ربضٌد انسضعخ

 ػهٍهب

 انسونخ انغهخ انكهٍخ  بوانزرصص انؼ

  انسكزىضاِ

54/51/1003 

 

ربضٌد )حسٌش 

 ويؼبصط(

عبيؼخ  اَزاة

 انًُصىضح 

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ

  انًبعؽزٍط

5111 

ربضٌد )حسٌش 

 ويؼبصط(

عبيؼخ  اَزاة

 انًُصىضح

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ

 5111 انجكبنىضٌىغ

 

عبيؼخ  اَزاة ربضٌد 

 انًُصىضح

عًهىضٌخ يصط 

 خانؼطثٍ

 

 

  

 انزسضط االكبزًًٌ صبنضب: 

 حؽبو يحًس ػجس انًؼطً أحًس :  االسن

 يزعوط االجتواعية : الحالة 

 3/5/5190 الويالد : تاريخ 

 انجمهٍخ / يطكع انًُصىضح/ زلههٍخ الويالد: هكاى 

 يصطي :  الجنسية

 اإلنجليزية  -العربية   اللغة التي يجيذها : 

 تاريخ التخصص العام : 

 تاريخ / حذيث وهعاصر التخصص الذقيق :  

   050/2111913رقن الهاتف :

  010/0322960                012203994454رقن الوىبايل : 

  hossammoati@gmail.com البريذ االليكتروني

 شخصية
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
انسضعخ  انىظٍفخ 

 األكبزًٌٍخ
 انسونخ انغهخ  َهبٌخ انرسيخ  ثساٌخ انرسيخ

باحث بمركز تاريخ 
 مصر المعاصر

دار الكتب  1003 1001 يسضغ

 والىثائق القىهية

جوهىرية 

 هصر العربية

كهٍخ اَزاة ـ  54/51/1001 13/55/1003 يسضغ يسضغ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

ًهىضٌخ ع

 يصط انؼطثٍخ

أؼزبش  أؼزبش يؽبػس 

 يؽبػس 

كهٍخ اَزاة  55/8/1052 54/51/1001

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ 

 يصط انؼطثٍخ

 

كهٍخ اَزاة  يؼبض  1054 أؼزبش أؼزبش

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ 

 يصط انؼطثٍخ

 

أؼزبش  أؼزبش يشبضن 

 يشبضن

عبيؼخ انسيبو   1053 59/8/1052

 )يؼبض(

 انًًهكخ

انؼطثٍخ 

 انؽؼىزٌخ 

أؼزبش  أؼزبش يشبضن

 يشبضن 

عبيؼخ لطط  وحزى األٌ 1053

 )يؼبض(

 لطط

 

 :الورش التدريبية التي تم الحصول عميياالدورات و  رابعا:
 انؽُخ انغهخ غجٍؼخ انسوضح  انىضشخ انسوضح أو اؼى 

    

 1004 بهطح يطكع انسضاؼبد انزطثىٌخ ـ عبيؼخ انم  رطثىٌخ  إػساز انًؼهى انغبيؼً

Windows _ Word       1002 زاض انكزت وانىصبئك انمىيٍخ ـ انمبهطح كىيجٍىرط 

(Basic IT skills and 
Internet) 

 1004 كهٍخ انحبؼجبد وانًؼهىيبد ـ عبيؼخ انمبهطح كىيجٍىرط

رًٍُخ لسضاد أػعبء  رًٍُخ يهبضاد انؼطض انفؼبل

 انزسضٌػ 

ـ عبيؼخ يطكع رًٍُخ لسضاد أػعبء انزسضٌػ 

 ثًُ ؼىٌف

1005 

 

زوضح إزاضح انىلذ وظغىغ 

 انؼًم

رًٍُخ لسضاد أػعبء 

 انزسضٌػ

يطكع رًٍُخ لسضاد أػعبء انزسضٌػ عبيؼخ 

 ثًُ ؼىٌف

1005 

زوضح اؼزرساو انزكُىنىعٍب 

 فً انزسضٌػ

رًٍُخ لسضاد أػعبء 

 انزسضٌػ

يطكع رًٍُخ لسضاد أػعبء انزسضٌػ ـ  عبيؼخ 

 ثًُ ؼىٌف

1001 

هكٍخ انفكطٌخ فً زوضح انً

 انجحش انؼهًً

رًٍُخ لسضاد أػعبء 

 انزسضٌػ

يطكع رًٍُخ لسضاد أػعبء انزسضٌػ ـ عبيؼخ 

 ثًُ ؼىٌف

1001 

 1052 انًًهكخ انؼطثٍخ انؽؼىزٌخ  –عبيؼخ انسيبو  كمية اآلداب لمبناتدورة البيئة التعميمية 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 االفتراضية )البالك بورد(

دورة توصيف وتقرير المقرر 
 ايير الجودةوفقًا لمع

 1053 انًًهكخ انؼطثٍخ انؽؼىزٌخ –عبيؼخ انسيبو  كمية اآلداب لمبنات

رًٍُخ لسضاد أػعبء  أذاللٍبد انجحش انؼهًً 

 انزسضٌػ

 1054 عبيؼخ ثًُ ؼىٌف 

رًٍُخ لسضاد أػعبء  اإلزاضح انغبيؼٍخ 

 انزسضٌػ

 1054 عبيؼخ ثًُ ؼىٌف

يؼبٌٍط انغىزح فً انؼًهٍخ 

 انزسضٌؽٍخ 

سضاد أػعبء رًٍُخ ل

 انزسضٌػ

 1054 عبيؼخ ثًُ ؼىٌف

دورة استخدام قواعد البيانات 
 والمصادر اإللكترونية العربية

مكتب التنمية المينية 
وتطوير عمميات 

 (OFIDالتعميم، )

 1054 عبيؼخ لطط

دورة تنمية الميارات 
 المغوية في المغة العربية

مكتب التنمية المينية 
وتطوير عمميات 

 (OFIDالتعميم، )

 1054 عبيؼخ لطط

دورة أنشاء وتصحيح 
 الواجبات في البالك بورد

مكتب التنمية المينية 
وتطوير عمميات 

 (OFIDالتعميم، )

 1054 عبيؼخ لطط

 :خامسا: المناصب اإلدارية
انسضعخ  انىظٍفخ 

 األكبزًٌٍخ
 انسونخ انغهخ  َهبٌخ انرسيخ  ثساٌخ انرسيخ

عضو بمجمس 
 قسم التاريخ

كهٍخ اَزاة ـ  1001 1004 يسضغ

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ 

 يصط انؼطثٍخ

ػعى ثًغهػ لؽى 

 انزبضٌد 
كهٍخ اَزاة ـ  1051 1001 أؼزبش يؽبػس 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ

ػعى نغُخ 

انسضاؼبد انؼهٍب 

 وانجحىس

كهٍخ اَزاة ـ  1055 1001 أؼزبش يؽبػس 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ

ػعى نغُخ انزؼهٍى 

 وانطالة
كهٍخ اَزاة ـ  1055 1001 أؼزبش يؽبػس

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
كهٍخ اَزاة ـ  55/8/1052 54/1/1051 أؼزبش يؽبػس ضئٍػ لؽى انزبضٌد 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

عًهىضٌخ يصط 

 انؼطثٍخ

 سادسا: اإلنتاج العممي
 الرسائل العممية   . أ

انطؼبنخ ػُىاٌ انًبَحخ ؼخانغبي  انمؽى/  انكهٍخ  اإلعبظح ربضٌد   انزمسٌط انسضعخ 

انؼاللبد انًصطٌخ 

انحغبظٌخ فً انمطٌ 

 انضبيٍ ػشط

 يًزبظ يبعؽزٍط 5118 اَزاة انًُصىضح

انجٍىد انزغبضٌخ انًغطثٍخ 

فً يصط فً انؼصط 

 انؼضًبًَ

يطرجخ انشطف  زكزىضاِ 1003 اَزاة انًُصىضح

 األونً

 :  الكتب(  ب

 انُبشط اؼى انًؤنفٍٍ/ انًؤنف انكزبة ػُىاٌ
 يكبٌ

 انُشط
 انصفحبد انُشط ربضٌد

ز. حؽبو يحًس ػجس  رحمٍك يعبثػ يغهػ شىضي انُىاة

  1004  انمبهطح زاض انكزت انًصطٌخ انًؼطً

رحمٍك كزبة َرجخ انفكط فً رسثٍط ٍَم 

 يصط

 ػهً ثبشب يجبضن 

يشبضكخ فً 

انزحمٍك أ. ز. نطٍفخ 

ؼبنى ز. حُبٌ 

  ػعوظ

  1005 انمبهطح زاض انكزت انًصطٌخ

انؼاللبد انًصطٌخ انحغبظٌخ فً انمطٌ 

 انضبيٍ ػشط

ز.حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

انهٍئخ انًصطٌخ 

 انؼبيخ نهكزبة
  5111 انمبهطح

انؼبئهخ وانضطوح انجٍىد انزغبضٌخ انًغطثٍخ 

 فً يصط فً انؼصط انؼضًبًَ
ز. حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً
انهٍئخ انًصطٌخ 

  1001 انمبهطح بيخ نهكزبة انؼ

 انًغبضثخ فً يصط فً انؼصط انؼضًبًَ
ز. حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً
  1054 اإلؼكُسضٌخ  يكزجخ اإلؼكُسضٌخ 

  الكتب الدراسية:ـ 

 انُبشط اؼى انًؤنفٍٍ/ انًؤنف انكزبة ػُىاٌ
 يكبٌ

 انُشط
 انصفحبد انُشط ربضٌد

 240 1009 انمبهطحزاض انضمبفخ حؽبو يحًس ػجس  ربضٌد يصط انحسٌش وانًؼبصط
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 انؼطثٍخ ًؼطًان

حؽبو يحًس ػجس  ربضٌد انسونخ انؼضًبٍَخ 

 انًؼطً
زاض انضمبفخ 

 210 1008 انمبهطح انؼطثٍخ

حؽبو يحًس ػجس  ربضٌد األيطٌكزٍٍ

 انًؼطً
زاض انضمبفخ 

 240 1050  انمبهطح انؼطثٍخ

حؽبو يحًس ػجس  ربضٌد انؼطة انحسٌش

 انًؼطً 
زاض انكزبة 

  1055 انمبهطح نغبيؼًا

 ربضٌد أوضثب انحسٌش وانًؼبصط
حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزبة 

 انغبيؼً
 320 1050 انمبهطح

 ربضٌد آؼٍب انحسٌش
حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزبة 

 انغبيؼً
 290 1055 انمبهطح

 يُهظ انجحش انزبضٌرً
حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزبة 

 انغبيؼً
 110 1055 انمبهطح

 ربضٌد يصط االعزًبػً
حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزبة 

 االعزًبػً
 110 1051 انمبهطح

 انزبضٌد االلزصبزي
حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزبة 

 انغبيؼً
 510 1055 انمبهطح 

 
 :الدورياتج ( 

 اؼى انسوضٌخ انًؤنف/ انًؤنفٍٍ ػُىاٌ انجحش

 ثٍبَبد انُشط

انؼسز/ 

 انًغهس 

  انؽُخ

يىلف شطٌف يكخ يٍ انفطَؽٍٍٍ فً 
 5805-5918يصط 

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

يغهخ انًؼهس انفطَؽً نهسضاؼبد 
 االعزًبػٍخ وانمبَىٍَخ

 5111 

حغخ ولف يحًس ػهً ثبشب ػهً ركٍزً 

 يكخ وانًسٌُخ

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

زاض انكزت  يغهخ انطوظَبيخ

 وانىصبئك انًصطٌخ

 1002 

 

 يٍ أشطاف يكخيىلف يحًس ػهً 

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

يغهخ يصط انحسٌضخ زاض انكزت 

 وانىصبئك انًصطٌخ

 1003 

حؽبو يحًس ػجس  ضواق انًغبضثخ فً انغبيغ األظهط

 انًؼطً

 1005 انؼسز انضبنش يغهخ انطوظَبيخ 

صُبػخ ورغبضح األلًشخ فً يصط ذالل 

 انؼصط انؼضًبًَ

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

 1009 انؼسز انطاثغ يغهخ انطوظَبيخ

ذىب التكرور وأثره عمي االقتصاد 
 "، في مصر العثمانية

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

 1053 52انؼسز  يغهخ يصط انحسٌضخ

حؽبو يحًس ػجس تصدير الغالل من اإلسكندرية وأثره عمى 

 انًؼطً

يغهخ انغًؼٍخ انًصطٌخ 

 نهسضاؼبد انزبضٌرٍخ

 1054 31انؼسز 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 األوضاع داخل المدينة

التجار الكارمية في مصر في 
 5361 -5151العصر العثماني 

حؽبو يحًس ػجس 

 انًؼطً

 –انسوحخ  –يغهخ آؼطىض 

 انًطكع انؼطثً نسضاؼخ انؽٍبؼبد 

 1054 1انؼسز 

 :( أجزاء من كتبد
ػُىاٌ انجحش) 

 انفصم( 

انًؤنف/  ػُىاٌ انكزبة وانًحطض

 انًؤنفٍٍ

يكبٌ  اؼى انُبشط

 انُشط 

ربضٌد 

 انُشط

 ضلى اإلٌساع  حبدانصف

انًغبضثخ فً 

اإلؼكُسضٌخ فً 

 انؼصط انؼضًبًَ

 

انطىائف انًهٍُخ فً 

يصط فً انؼصط 

 انؼضًبًَ

رحطٌط َبصط أحًس  

 إثطاهٍى 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

يطجىػبد يطكع 

انجحىس 

وانسضاؼبد 

 االعزًبػٍخ

 عبيؼخ انمبهطح

 1002ـ9541 101ـ554 1002 انمبهطح

اَسيبط انطػٍخ فً 

عبلبد انؼؽكطٌخ األو

انؼضًبٍَخ ثٍٍ 

 انطفط وانمجىل

االحزغبط وانطفط فً 

يصط فً انؼصط 

 انؼضًبًَ 

ز. ضءوف ػجبغ حبيس، 

رحطٌط َبصط أحًس 

 إثطاهٍى

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

يطجىػبد يطكع 

انجحىس 

وانسضاؼبد 

 االعزًبػٍخ

 عبيؼخ انمبهطح 

 ــــــــ 89ـ51 1003 انمبهطح

ػبئهخ انشطاٌجً 

االلزصبزي وزوضهب 

واالعزًبػً فً 

 يصط انؼضًبٍَخ

انفطز وانًغزًغ فً 

 يصط انؼضًبٍَخ،

 رحطٌط َبصط أحًس

 إثطاهٍى

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

يطجىػبد يطكع 

انجحىس 

وانسضاؼبد 

 االعزًبػٍخ

 عبيؼخ انمبهطح 

  551ـ511 1004 انمبهطح

انؼهًبء وركىٌٍ 

انضطوح فً يصط 

ذالل انمطٌ انضبيٍ 

 ػشط

جخ وصمبفخ صمبفخ انُر

انؼبيخ فً يصط فً 

 /رحطٌطانؼصط انؼضًبًَ 

 إثطاهٍى َبصط أحًس

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

يطجىػبد يطكع 

انجحىس 

وانسضاؼبد 

 االعزًبػٍخ

 عبيؼخ انمبهطح

 1008ـ 1553 522ـ 19 1008 انمبهطح

أصط انُحبغ فً 

رطىض انصُبػبد 

انحطفٍخ فً يصط 

ذالل انؼصط 

 انؼضًبًَ

عسل انًىظىػٍخ 

صارٍخ فً كزبثخ ربضٌد وان

 يصط

رحطٌط ز/ َبصط أحًس 

 إثطاهٍى 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

انهٍئخ انًصطٌخ 

 انؼبيخ نهكزبة

 1051ـ1540 151ـ115 1055 انمبهطح

أظىاء عسٌسح ػهً 

يسٌُخ اإلؼكُسضٌخ 

 فً انؼصط انؼضًبًَ

يسٌ انسنزب فً يصط 

 ذالل انؼصط انؼضًبًَ 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً 

ٍس عبيؼخ أوؼ

 غىكٍى  انٍبثبٌ 

ــ 530 1051 غىكٍى 

554 

 

  510 -5ط 1054 اإلؼكُسضٌخزاض انًؼطفخ حؽبو يحًس فً ضحبة انزبضٌد كزبة صناعة السكر 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
وتجارتو في مصر 

خالل العصر 
ـ  923العثماني
ـ 5151ىـ / 5221
 م5011

يهسِ إنً انسكزىض حًبزح 

 يحًىز إؼًبػٍم 

 580- انغبيؼٍخ  ػجس انًؼطً

قافمة البدو و 
الحج المصري 
خالل العصر 

 العثماني

ضمن كتاب البدو 
في العالم العربي 

 عبر العصور

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

   5ط  1054 انمبهطح زاض انًؼبضف
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 )المشاركة بورقة عمل  ( بحوث مؤتمرات 
انًؤنف/  ػُىاٌ انجحش

 انًؤنفٍٍ

يكبٌ  انغهخ انطاػٍخ ػُىاٌ  انًؤرًط

 اَؼمبزِ

 انؽُخ
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
تجارة األقمشة القطنية اليندية في 

 مصر العثمانية

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
إعادة النظر في التاريخ 

 االقتصادي لمشرق األوسط

 5118 انمبهطح ٌكٍخانغبيؼخ األيط

أؼطح انشطاٌجً وزوضهب فً 

االلزصبز انًصطي ذالل انؼصط 

 انؼضًبًَ

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

اكزؽبة انطظق ثٍٍ انًًكٍ 

 وانًؽزحٍم

 5111 انمبهطح انغبيؼخ األيطٌكٍخ 

العالقات التجارية بين جدة 
 والسويس في القرن الثامن عشر

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً 
انغًؼٍخ انًصطٌخ  خ العثماني سيمنار التاري

نهسضاؼبد 

 انزبضٌرٍخ 

 1000 انمبهطح 

دراسة حياة العائمة من خالل 
 المحاكم الشرعية،

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
مؤتمر الوثائق العربية في 

 خدمة الدراسات البينية

بني   عبيؼخ انمبهطح 
 سويف

1001 

البك والباشا دراسة مقارنة في فكرة 
صرية عند عمي تحديث الدولة الم

 بك الكبير ومحمد عمي باشا

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
 –سيمنار كمية البنات 
 جامعة عين شمس

جامعة عين 
 شمس

 1001 انمبهطح 

التطور الجغرافي لمنمو العمراني 
من خالل  ةفي مدينة اإلسكندري

 محكمة اإلسكندرية الشرعية

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
وثائقنا العربية في عالم 

 رمتغي
 جامعة القاىرة 

 
ثًُ 

 ؼىٌف
1002 

دور المغاربة في التجارة المصرية 
 في العصر العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
تغيرات المجتمع المصري 

 في العصر العثماني
معيد الدراسات 

األمريكية 
 )الفولبريت(

 1002 انمبهطح

العمماء وتكوين الثروة في مصر 
 خالل القرن الثامن عشر

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
الثروة والمجتمع المصري 

في مصر العثمانية ـ 
 سيمنار التاريخ العثماني

انغًؼٍخ انًصطٌخ 

نهسضاؼبد 

 انزبضٌرٍخ

 1003 انمبهطح

التجار الفاسيون في القاىرة في 
 القرن الثامن عشر

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
المجتمع المصري في 

العصرين الممموكي 
 والعثماني

األعمى المجمس 
 لمثقافة

 1004 انمبهطح

العائلة والثروة والعمران في 

اإلسكندرية خالل النصف القرن 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
مدينة اإلسكندرية في 

 القرن الثامن عشر 
المعيد الفرنسي 

 لآلثار الشرقية
 1004 انمبهطح
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 الثامن عشر

تصدير الغالل وأثره عمي األزمات 
ية الغذائية في مدينة اإلسكندر 

خالل الربع األخير من القرن 
 الثامن عشر

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
اإلسكندرية خالل العصر 

 العثماني

عبيؼخ إكػ إٌ 

 ثطوفُػ
 1005 فطَؽب

البحر األحمر في العصر العثماني 
 من خالل كتابات المؤرخين العرب

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
انغًؼٍخ انًصطٌخ  سيمنار التاريخ العثماني

نهسضاؼبد 

 انزبضٌرٍخ

 1005 انمبهطح

التجار والسمطة في مصر خالل 
 القرن الثامن عشر

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
السمطة والمجتمع المصري  

 خالل العصر العثماني
معيد العموم 
ـ  االجتماعية

zmo 

 1005 ثطنٍٍ

 
صناعة وتجارة السكر في مصر 

  5190ـ5151العثمانية 

 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً

لي حول مصر المؤتمر الدو 
 في العصر العثماني

المجمس األعمى 
لمثقافة ـ مركز 
بحوث العالم 

 اإلسالمي )إرسكا(

 1009 انمبهطح 

لخميج الناصري ومشكالت وصول ا
المياه إلي مدينة اإلسكندرية 

م5059ـ5311ىـ/ 5261ـ5105  

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
المؤتمر العممي عن مدينة 

 اإلسكندرية العثمانية
لفرنسي المركز ا

لمدراسات 
 السكندرية

 1008 اإلؼكُسضٌخ 

مناىج تدريس الحممة الفرنسية في 
 مصر وفرنسا

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
"مائتا عامًا عمي الحممة 

الفرنسية عمي مصر رؤية 
 مصرية

المجمس األعمى 
 لمثقافة

 1008 القاىرة

العالقات التجارية بين اإلسكندرية 
وطرابمس في العصر العثماني 

 ل العصر العثمانيخال 

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
العالقات المصرية الميبية 

 عبر العصور
معيد الدراسات 

 اإلفريقية
 1008 القاىرة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
محمد كريم بين السمطة الممموكية 

 والمجتمع السكندري
حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
الجمعية المصرية  سيمنار التاريخ العثماني

لمدراسات 
 التاريخية

 1008 القاىرة

أوقاف الحرمين الشريفين خالل 
 العصر العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
استخدامات األوقاف 

مؤسسات واقفون 
 ومستحقون

 1008 انمبهطح الجامعة األمريكية

مطبعة المعارف ودورىا في نشر 
5931ـ 5091الثقافة في مصر   

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
المتون واليوامش القراءة 

 عربيوالكتب في التاريخ ال
 1001 انمبهطح الجامعة األمريكية

البعثات المصرية إلي أوربا في 
عصر محمد عمي والتواصل مع 
 الغرب األوربي

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
" مصر وعالم البحر 

المتوسط جذور تاريخية 
 ورؤية مستقبمية،

جامعة بني 
 سويف

ثًُ 

 ؼىٌف

1001 

أزمة الطمبة وىموم المعيشة في 
5319ـ5101المجتمع المصري   

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
الجمعية المصرية  سيمنار التاريخ العثماني

لمدراسات 
 التاريخية

 1001 انمبهطح

تطور ونمو فكرة الوحدة الوطنية 
5959ـ 5091  

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
تسعون عامًا عمي ثورة 

5959 
الجمعية المصرية 

لمدراسات 
التاريخية 

والمجمس األعمى 
 لمثقافة

 1001 انمبهطح

حؽبو يحًس  الوثائق والتاريخ ضمن ورشة 

 ػجس انًؼطً
 1050 اإلسكندرية مكتبة اإلسكندرية مستقبل الثقافة في مصر 

البدو وقوافل الحج المصري خالل 
 العصر العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
ضمن مؤتمر البدو في 

 الوطن العربي عبر العصور
الجمعية المصرية 

لمدراسات 
 التاريخية

 1050 القاىرة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
الشبكات التجارية لتجار القاىرة 
من أجل استعادة تجارة التوابل 

 5361ـ 5151

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
جامعة إكس  العالقات األوربية اليندية

 بروفنس
 1050 فرنسا

المحاكم الشرعية مصدرًا لدراسة 
تاريخ المدن المصرية إبان العصر 

 العثماني اإلسكندرية نموذجاً 

حًس حؽبو ي

 ػجس انًؼطً
حرفة المؤرخ الروايات 
الرسمية وغير الرسمية 

لمتاريخ في مصر والعالم 
العربي منذ العصور 

 الوسطي

 1050 القاىرة الجامعة األمريكية

شاه بندر التجار في مصر 
 (5190ـ 5151العثمانية )

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
مرجعات نقدية في العموم 

 اإلنسانية
جامعة بني 

 سويف
بني 

 سويف
1050 

التجار الكارمية في اإلسكندرية في 
 العصر العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
لخاصة والعامة في تاريخ ا

 مصر 
 1050 انمبهطح الجامعة األمريكية

دور الوقف في العمران الحضري 
في مدينة اإلسكندرية خالل العصر 

 العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
المؤتمر العربي التركي 

 نيالثا
جامعة القاىرة ـ 

 إرسكا
 1055 القاىرة

تجارة ذىب التكرور في مصر 
 العثمانية

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
الجمعية المصرية  سيمنار التاريخ العثماني

لمدراسات 
 التاريخية

 1055 القاىرة

قراءة جديدة في نصوص وثائقية 
من العصر العثماني حول شخصية 

 محمد كريم

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
راجعات نقدية في الكتابات م

 التاريخية 
 1055 مصر جامعة المنوفية 

التطورات الحضارية والعمرانية في 
 اإلسكندرية خالل العصر العثماني

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
مؤتمر المدن المصرية  في 

 العصر العثماني
 1051 غىكٍى جامعة أوسيد

البيوت التجارية الشامية في 
 لعثماني،القاىرة خالل العصر ا

حؽبو يحًس 

 ػجس انًؼطً
الجمعية المصرية  سيمنار التاريخ العثماني

لمدراسات 
 1051 القاىرة
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 التاريخية

 الخبرات األكاديمية
 :اإلشراف عمى الرسائل الجامعية 

 ؼُخ اإلعبظح ؼُخ انزؽغٍم انغهخ اؼى انطبنت  انسضعخ ػُىاٌ انطؼبنخ
انًُشآد انزغبضٌخ 

 وانحطفٍخ فً انمبهطح فً

ـ 5459انؼصط انؼضًبًَ)

5918)  

يصطفً ؼبيً  يبعؽزٍط

 ػجس انؼظٍى
كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ــــ 10/5/1050

ؼٍبؼخ انىالٌبد انًزحسح 

األيطٌكٍخ إظاء االَمالة 

انؼؽكطٌخ فً ؼىضٌب 

  5151ـ5131)

هبنخ يحًس ػالء  يبعؽزٍط 

 انسٌٍ إثطاهٍى
كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ــــ 4/1009/ 10

ثًُ ؼىٌف فً انمطٌ 

ـ  5804انزبؼغ ػشط)

5881)  

أحًس يحًس  يبعؽزٍط

 زؼىلً غهت

كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ــــــــ 12/50/1009

انًىاَئ انٍُهٍخ فً صؼٍس 

يصط فً انؼصط 

 5459انؼضًبًَ )

 (5918ـ

ضظب ػهً يىؼً  يبعؽزٍط

 ؼهًٍبٌ

كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ـــــــ 10/5/1005

إيبضح انحظ فً يصط 

 5881ـ5855

شطٌهبٌ يحًس  يبعؽزٍط

شىلً ػهً ػجس 

 انحًٍس

كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ــــــــ 51/9/1001

انؼاللبد األيطٌكٍخ 

 انؼًبٍَخ 

أًٌٍ يحًس أحًس  يبعؽزٍط

 ػٍس

كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ــــــ 5/1051/ 11

انؽٍبؼخ انًصطٌخ رغبِ 

 انًٍٍُخ انضىضح 

ونٍس أحًس ضأفذ  زكزىضاِ

 صبنح

كهٍخ اَزاة ـ 

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

 ـــــــ 11/3/1051

انؼاللبد انًصطٌخ 

  خانٍىغىؼالفٍ

كهٍخ اَزاة ـ  حؽٍ  يبعؽزٍط

عبيؼخ ثًُ 

 ؼىٌف

52/55/5051  

 مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 انًؽئىنٍخ ؼُخ اإلعبظح انغهخ انسضعخ ػُىاٌ انطؼبنخ

ًىلف األيطٌكً يٍ ان 

 رؤيٍى لُبح انؽىٌػ

كهٍخ اَزاة ـ عبيؼخ   يبعؽزٍط 

 ثًُ ؼىٌف
 يحكى  1055

كهٍخ اَزاة ـ عبيؼخ  يبعؽزٍط  حطة االؼزمالل األيطٌكٍخ 

 انًُصىضح 
 يحكى  1051

كهٍخ اَزاة ـ عبيؼخ  يبعؽزٍط  عًهىضٌخ يحًس َغٍت

 ثًُ ؼىٌف 
 يحكى  1051

ؼٍبؼخ انىالٌبد انًزحسح 

يطٌكٍخ إظاء االَمالة األ

انؼؽكطٌخ فً ؼىضٌب 

 5151ـ5131)

كهٍخ اَزاة ـ عبيؼخ  يبعؽزٍط

 ثًُ ؼىٌف
يشطف  1052

 ويحكى

زضاؼخ وصفٍخ 

نهًرطىغبد انؼضًبٍَخ فً 

انمطٌ انؽبزغ ػشط 

انًٍالزي وانرطىغ انزً 

اؼزرسيهب األرطان فً 

كزبثزهب ظًٍ يرطىغبد 

 زاض انكزت انًصطٌخ

س يؼهس انجحى يبعؽزٍط 

  –وانسضاؼبد انؼطثٍخ 

لؽى انجحىس 

 وانسضاؼبد انزطاصٍخ 

 يحكى 1052

انؼاللبد انؽؼىزٌخ  

 -5934انحغبظٌخ 

5852 

عبيؼخ  –كهٍخ اَزاة  يبعؽزٍط 

 اإلؼكُسضٌخ

 يحكى 1054

     

 : المقررات الدراسية التي تم تدريسيا 
 انسونخ انغبيؼخ انكهٍخ انًطحهخ انهغخ اؼى انًمطض

 يُهظ انجحش

 انزبضٌرً
انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ 

 انطاثؼخ 
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

ربضٌد يصط انحسٌش 

 وانًؼبصط
انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ 

 انطاثؼخ 
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

ربضٌد انسونخ 

 انؼضًبٍَخ
انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ 

 انطاثؼخ 
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

ربضٌد أوضوثب انحسٌش 

 وانًؼبصط
انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ 

 انطاثؼخ 
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ ربضٌد انؼطة انحسٌش 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 انطاثؼخ  وانًؼبصط
      

انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ  ربضٌد األيطٌكزٍٍ

 انضبٍَخ
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

ربضٌد يصط 

 االعزًبػً

ـ انفطلخ  انهٍؽبَػ انؼطثٍخ 

انضبنضخ ـ لؽى 

 االعزًبع

 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ  انزبضٌد االلزصبزي

 األونً 
 يصط ثًُ ؼىٌف انزطثٍخ 

انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ ربضٌد انفكط انؽٍبؼً

 األونً 
 يصط ثًُ ؼىٌف انزطثٍخ 

ربضٌد أفطٌمٍب انحسٌش 

 وانًؼبصط
انفطلخ انهٍؽبَػ ـ  انؼطثٍخ 

 انطاثؼخ 
 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

يُهظ انجحش 

 انزبضٌرً

رًهٍسي  انؼطثٍخ

 انًبعؽزٍط 

 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

رًهٍسي  انؼطثٍخ ثحش رطجٍمً

 انًبعؽزٍط

 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

رًهٍسي  انؼطثٍخ انًصبزض انزبضٌرً

 انًبعؽزٍط

 يصط ثًُ ؼىٌف آزاة 

انفطلخ  انهٍؽبَػ ـ انؼطثٍخ ربضٌد يصط انًؼبصط

 انضبٍَخ  

كهٍخ انؽٍبحخ 

 وانفُبزق

 يصط لُبح انؽىٌػ

انهٍؽبَػ ـ انفطلخ  انؼطثٍخ ربضٌد يصط انًؼبصط

 انضبٍَخ  

 يصط انُهعخ اإلػالو

      

 : ( األعمال االستشارية العمميةد
 انؽُخ انغهخ انًهبو

   1003ـ  5118 وانىصبئك انمىيٍخ تزاض انكز ؼكطرٍط رحطٌط ؼهؽهخ يصط انُهعخ
 أيٍٍ ػبو انؽًٍُبض انؼضًبًَ 

 
ثبنغًؼٍخ انًصطٌخ نهسضاؼبد 

 انزبضٌرٍخ
 1055ـ 1050

ثبنغًؼٍخ انًصطٌخ نهسضاؼبد  يمطض انؽًٍُبض انؼضًبًَ

 انزبضٌرٍخ
1051  

 : عضوية النقابات والجمعيات المينية   
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
 ؼُخ االشزطان انغهخ اؼى انُمبثخ

 -القاهرة  عضو نادي التدريس جامعة 
سويف بني  

  جامعة بني سويف –جامعة القاهرة 

 :  د( عضوية الجمعيات العممية    
 ؼُخ االشزطان انغهخ انغًؼٍخ اؼى 

 5118 عًهىضٌخ يصط انؼطثٍخ  انغًؼٍخ انًصطٌخ نهسضاؼبد انزبضٌرٍخ 

 1001 عًهىضٌخ يصط انؼطثٍخ ارحبز انًؤضذٍٍ انؼطة 
انزبضٌرٍخػعى يغهػ إزاضح انغًؼٍخ انًصطٌخ نهسضاؼبد   1053-1051 عًهىضٌخ يصط انؼطثٍخ 

 تاسعا: أنشطة عامة
 : ندوات عامة 

 ربضٌد انُسوح يكبٌ انُسوح ُسوحػُىاٌ ان
 1050 لصط صمبفخ ثًُ ؼىٌف زوض يصط فً انسفبع ػٍ انمعٍخ انفهؽطٍٍُخ

 1001 لصط صمبفخ ؼًؽطب 5192حطة انزحطٌط أكزىثط 

 :مقاالت أدبية
 ػُىاٌ انًىلغ انحبنخ بشطاؼى انُ ػُىاٌ انًمبل

 -5222بعثة التنوير والتغريب 
5815 

انؽُخ  53ػسز انًغهخ  يمبنخ مجمة أريف

1002 

انؽُخ  550ػسز انًغهخ    يمبنخ مجمة أريف ممر التعمير وسكك حديد إفريقيا

1009 

تنمية الساحل الشمالي بين بحيرة 
 مريوط ومنخفض القطارة.

انؽُخ  550 ػسز انًغهخ   يمبنخ مجمة أريف

1009 

عرض لكتاب، العائمة والثروة 
البيوت التجارية المغربية في 

 العصر العثماني

انؽُخ  524ػسز انًغهخ    يمبنخ مجمة أريف

1001 

انؽُخ  525ػسز انًغهخ    يمبنخ مجمة أريفعرض لكتاب، األرمن والغرب 
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 كليـــة اآلداب

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل االعتماد
واإلسالم  جناة وضحايا 

ومتيمون، تأليف د. محمد رفعت 
 اإلمام.

1001 

رؤوف عباس مطور مدرسة 
 التاريخ العثماني

الييئة العامة لقصور 
 الثقافة

ضمن كتاب 
ػجبغ رؤوف 

 انًؤضخ واإلَؽبٌ

1050 

 : )مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كممة تحرير .........(أوراق طائرة
 الحالة الدورية عنوان المقال
 2111مايو  22الثالثاء  األىرام طريق التعمير

 2111يونيو  51األحد  األىرام التأريخالتوثيق و 
 2111يونيو  2السبت  األىرام المحروسة عاصمة بال متاعب

 2110ديسمبر  25   013أخبار األدب العدد  مطور مدرسة التاريخ العثماني )د/ رءوف عباس
 


