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٢٠٠٥   
 الخطوط العربية دبلوم
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  التدرج الوظيفي
 ١١ كلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسـكندرية، ابتـداء مـن            – التاريخ الحديث والمعاصر     معيد .١

 .٢٠٠٨ إلى أول أغسطس ٢٠٠٢نوفمبر 

داء من  كلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية، ابت– التاريخ الحديث والمعاصر  مدرس مـساعد   .٢
 .٢٠٠٨ أغسطس ٢

  الدراسات التأهيلية في التاريخ الحديث والمعاصر
 )٢٠٠٣مبر ڤ أول نو– ٢٠٠٢مبر ڤأول نو( .١

 مناهج البحث في التاريخ الحديث والمعاصر. 

 مصادر التاريخ الحديث والمعاصر. 

 نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة. 

 اللغة التركية. 

 )٢٠٠٩ آخر يناير – ٢٠٠٨أول يوليو ( .٢

 مدارس التفكير التاريخي. 

 تاريخ الكتابة التاريخية. 

 التاريخ االقتصادي. 

 التاريخ الثقافي. 

 التاريخ االجتماعي. 

 األوراق الخاصة. 

 المصادر الحية. 

 النصوص التاريخية بلغة إنجليزية. 



        عمر عبد العزيز عمر،    . د. أ :المكونة من االمتحان التأهيلي للدكتوراه، أمام اللجنة العلمية
رؤى وتقاليـد   "جمال محمود حجر، فـي موضـوع        . د. أ  و فاروق عثمان أباظة،  . د. أ و

أرض والتـر ماكـدوجال،     : السياسة الخارجية األمريكية، من خالل عرض ونقد كتـاب        
رضـا  : ، ترجمـة  ١٧٧٦أمريكا في مواجهة العالم منذ عام       : الميعاد والدولة الصليبية  

  )".٢٠٠٢دار الشروق، : القاهرة(هالل 

   التدريبيةالدورات
، كليـة اآلداب    "اللغـة العربيـة لغيـر المتخصـصين       "دورة  ) ٢٠٠٣ أبريل   ٣٠ –أول أبريل   ( .١

 . جامعة اإلسكندرية–بدمنهور

 جامعـة  –، كلية التربية بدمنهور "إعداد المعلم الجامعي  "دورة  ) ٢٠٠٤ ديسمبر   ٨ – نوفمبر   ٢٠( .٢
 .اإلسكندرية

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة      "س الفعال مهارات التدري "دورة  ) ٢٠٠٥ يونيو   ٩ – يونيو   ٤( .٣
 .التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

، مركز تنمية قدرات أعـضاء      "أساليب البحث العلمي  "دورة  ) ٢٠٠٥ نوفمبر   ١٥ – نوفمبر   ١٢( .٤
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

ز تنمية قـدرات أعـضاء   ، مرك"مهارات العرض الفعال"دورة ) ٢٠٠٥ ديسمبر ٥ – ديسمبر  ٣( .٥
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

، مركز تنمية قدرات أعـضاء هيئـة        "مهارات التفكير "دورة  ) ٢٠٠٦ مارس   ٢٠ – مارس   ١٨( .٦
 .التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

 ، مركز تنمية قدرات أعضاء    "آداب وأخالقيات المهنة  "دورة  ) ٢٠٠٦ نوفمبر   ٣٠ – نوفمبر   ٢٨( .٧
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

 Basicالمفاهيم األساسـية لتكنولوجيـا المعلومـات    "دورة ) ٢٠٠٧ مارس ٥ – فبراير ١٩( .٨

Concepts of IT"    معمل كلية التربية بدمنهور، ضمن مشروع تطـوير نظـم وتكنولوجيـا ،
 Improving Higher Education Workforce ICT Skillsالمعلومات في التعليم العـالي 

Project. 

 Usingاستخدام الحاسوب والتعامـل مـع الملفـات    "دورة ) ٢٠٠٧ مارس ٢٩ – مارس ٥( .٩

Computer and Managing Files" معمل كلية التربية بدمنهور، ضمن مشروع تطوير ،
 Improving Higher Education Workforceنظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي 

ICT Skills Project. 

، معمـل  "Word Processingمعالجة النصوص "دورة ) ٢٠٠٧ أبريل ٣٠ – مارس ٢٩  (.١٠



كلية التربية بدمنهور، ضمن مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومـات فـي التعلـيم العـالي           
Improving Higher Education Workforce ICT Skills Project. 

، "Excel- Spreadsheetsعالجة جداول البيانـات  م"دورة ) ٢٠٠٧ مايو ٢٨ – أبريل ٣٠  (.١١
معمل كلية التربية بدمنهور، ضمن مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العـالي     

Improving Higher Education Workforce ICT Skills Project. 

 -Power Pointالعــروض التقديميــة  "دورة ) ٢٠٠٧ يونيــو ١٨ - مــايو٢٨( .١٢

Presentations"              معمل كلية التربية بدمنهور، ضمن مـشروع تطـوير نظـم وتكنولوجيـا ،
 Improving Higher Education Workforce ICT Skillsالمعلومات في التعليم العـالي  

Project. 

، معمـل كليـة   "Access Databaseقواعد البيانات "دورة ) ٢٠٠٧ يوليو ١٦ - يونيو١٨( .١٣
ر نظـم وتكنولوجيـا المعلومـات فـي التعلـيم العـالي             التربية بدمنهور، ضمن مشروع تطوي    

Improving Higher Education Workforce ICT Skills Project. 

 Informationالمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت "دورة ) ٢٠٠٧ أغسطس ٢ – يوليو ١٦( .١٤

and Communication"      معمل كلية التربية بـدمنهور، ضـمن مـشروع تطـوير نظـم ،
 Improving Higher Education Workforceلمعلومات في التعلـيم العـالي   وتكنولوجيا ا

ICT Skills Project. 

مقدمة عن حماية وصيانة الحاسـوب الشخـصي        "دورة  ) ٢٠٠٧ أغسطس   ٩ – أغسطس   ٢ (.١٥
Introduction to PC Maintenance and Protection" ،معمل كلية التربية بدمنهور ،

 Improving Higherيا المعلومات في التعلـيم العـالي   ضمن مشروع تطوير نظم وتكنولوج

Education Workforce ICT Skills Project. 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة       "مهارات االتصال "دورة  ) ٢٠٠٧ أبريل   ١٢ – أبريل   ١٠( .١٦
 .التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

 . الجامعة األمريكية بالقاهرة–لمستمر ، كلية التعليم ا"حقوق اإلنسان في القانون الدولي"دورة  .١٧

، مركز تنمية قـدرات أعـضاء       "الساعات المعتمدة  "دورة) ٢٠٠٧ ديسمبر   ١١ – ديسمبر   ٩( .١٨
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

دورة تدريبية في قواعد البيانات العالمية ألعـضاء هيئـة التـدريس             ")٢٠٠٩ مارس   ١٠( .١٩
، في إطار مشروع المكتبة الرقميـة لجامعـة         "ن وأخصائي المكتبات  والهيئة المعاونة والباحثي  

 .اإلسكندرية، كلية العلوم جامعة اإلسكندرية

األفكار والطرق المثلى التي يمكـن مـن خاللهـا          ": غداء عمل لمناقشة  ) ٢٠٠٩ مارس   ٢٣( .٢٠



  الفلـسفة   الشرق االوسط، وتاريخ مصر الحـديث والمعاصـر، ومـادة          تاريختدريس مادتي   
، بحضور البروفيسور أوليفـر الري      " في برنامج جامعة مدلبري في الشرق األوسط       ميةاإلسال
، رئيس قسم اللغة العربية والمشرف على برنامج جامعـة   Oliver Larry Yarbroughياربرو

مدلبري في الشرق األوسط، والبروفيسور مايكن كوين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مـدلبري،            
  .واليات المتحدة ال-والية فيرمونت 

٢١.  
، كلية  "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي     "ورشة عمل عن    ) ٢٠٠٩ يونيو   ٩( .٢٢

 .اآلداب بدمنهور
23.  (March 14 – June 25, 2009), TOEFL preparatory course, Language 

studies and translation center, Faculty of arts, Alexandria University.  
نظام وقواعد الدراسة في قـسم اللغـة العربيـة          "ورشة عمل عن    ) ٢٠٠٩ يوليو   ٢٧،  ٢٦( .٢٤

، أدارها الدكتور أسامة سلطان أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعـة           "بجامعة ميدلبري األمريكية  
 جامعـة   –، كليـة اآلداب     غيـر النـاطقين بهـا     ميدلبري األمريكية، مركز تعليم اللغة العربية ل      

 .اإلسكندرية
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة      ،  "اإلدارة الجامعية "دورة  ) ٢٠٠٩ أكتوبر   ٨ – أكتوبر   ٥(  .٢٥

 .التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

مركز تنميـة   ،  "استخدام التكنولوچيا في التدريس   "دورة  ) ٢٠٠٩ نوڤمبر   ١٢ – نوڤمبر   ١٠( .٢٦
 .قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

أساليب التقويم الحديثة في ضوء المعايير األكاديميـة        "دورة  ) ٢٠١٠ يناير   ٣١ –ر   يناي ٣٠( .٢٧
 .مبني إدارة فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور، "الحديثة

مركز تنمية قدرات أعضاء    ،  "تنظيم المؤتمرات العلمية  "دورة   )٢٠١٠ مارس   ٨ – مارس   ٦( .٢٨
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

 تـاريخ التطور الذي تم في تدريس مـادتي        ": ورشة عمل للوقوف على   ) ٢٠١٠ مارس   ٢٢( .٢٩
 في برنامج جامعة     اإلسالمية  الفلسفة الشرق األوسط، وتاريخ مصر الحديث والمعاصر، ومادة      

 Oliver Larry، بحـضور بروفيـسور أوليفـر الري يـاربرو    "مدلبري في الشرق األوسط

Yarbrough رف على برنامج جامعة مـدلبري فـي الـشرق    ، رئيس قسم اللغة العربية والمش
 Sanderوالبروفيـسور سـوندر راماسـوامي   . والية فيرمونت بالواليـات المتحـدة   األوسط،

Ramaswamy أستاذ االقتصاد الدولي، ورئيس معهد مونتريه للدراسات الدولية ،Monterey 

Institute of International Studiesد اللغـة العربيـة   ، والدكتور نادر مرقص، أستاذ مساع
  .نهاد هليل مدير البرنامج في الشرق األوسط. بجامعة مدلبري، ود



مركز تنمية قدرات أعضاء    ،  "النشر الدولي للبحوث  "دورة   )٢٠١٠ أول أبريل    – مارس   ٣٠( .٣٠
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية

أدارها  ،"اللغة العربية ترجمة معاني القرءان الكريم من      ": ورشة عمل عن  ) ٢٠١٠ أبريل   ٤( .٣١
، كليـة   غير النـاطقين بهـا    ، مركز تعليم اللغة العربية ل     األدب اإلنجليزي  أستاذ   حلمي هليل، . د.أ

 . جامعة اإلسكندرية–اآلداب 

 ،"توقعات الطالب األمريكيين فـي الفـصل الدراسـي        ": ورشة عمل عن  ) ٢٠١٠ يوليو   ٢٦( .٣٢
غيـر  ، مركز تعليم اللغة العربية ل     في دبي  مريكيةجامعة األ ال أستاذ مساعد ب   چيرمي باليمر، أدارها  

 . جامعة اإلسكندرية–، كلية اآلداب الناطقين بها
33.  (20 October 2010) Workshop about "Cross- Cultural Communication and 

Negotiation", Assem Asawy, Information Resource Center, U.S Embassy 
Library.   

  كاديميفي خدمة القسم األ
 .٢٠٠١ -١٩٩٩مقرر اجتماعي لعدد من األسرات الطالبية بالقسم في األعوام الجامعية  .١

 .٢٠٠٢ – ٢٠٠١مقرر أسرة حطين الطالبية في العام الجامعي  .٢

 .٢٠٠٢ – ٢٠٠١طالب مثالي القسم في العام الجامعي  .٣

 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٢نائب رائد أسرة حطين الطالبية في األعوام الجامعية  .٤

 -  ٢٠٠٢ إعداد الجداول الدراسية، وتنظيم الدراسة بالقسم في األعـوام الجامعيـة             عضو لجنة  .٥
٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٤ممثل القسم في لجنة الجودة بالكلية في األعوام الجامعية  .٦

 - فرع التـاريخ الحـديث والمعاصـر       -شارك في إعداد الئحة داخلية جديدة لمرحلة الليسانس          .٧
توقف المشروع   (٢٠٠٦ – ٢٠٠٥سم والكلية في العام الجامعي      ضمن مشروع إعداد الالئحة بالق    

 ).٢٠٠٧ – ٢٠٠٦برمته في العام الجامعي 

منسق القسم إلعداد توصيف المقررات الدراسية، ضمن مشروع االعتماد وضمان الجودة، فـي              .٨
 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧العام الجامعي 

ع التاريخ الحديث والمعاصر بالقسم     قام بإعداد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لفر         .٩
 ٢٠٠٨ يونيـو   ٢٤تم تنفيذ قرار مجلس الجامعة فـي         ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥في العامين الجامعيين    

بتطبيق الئحة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة على كليـة              
 ).لى المشروع المقدماآلداب بدمنهور، بالرغم من موافقة مجلسي القسم والكلية ع

مفوض القسم لإلشراف على تنظيم المدرسين المساعدين والمعيدين به فـي األعـوام الجامعيـة                .١٠
٢٠١٠ – ٢٠٠٨. 



منسق القسم إلعداد توصيف البرنامج العام للقسم، ضمن مشروع االعتماد وضمان الجودة، فـي               .١١
 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨العام الجامعي 

مشروع ،  عي بأهمية إقليم البحيرة في المنظومة المصرية      تأصيل الو : "سكرتير القسم في مشروع    .١٢
   .٢٠٠٩ / ٢٠٠٨لعام  بحثي مقدم في إطار برنامج دعم البحوث بجامعة اإلسكندرية

 فرع التـاريخ الحـديث   - شارك في إعداد مشروع الئحة داخلية جديدة للقسم لمرحلة الليسانس            .١٣
 –ينـاير   ( استعداداً للمؤتمر العلمي للكلية       ضمن مشروع إعداد الالئحة الداخلية بالقسم      -والمعاصر

 ).٢٠٠٩مارس 

مـارس  (شارك في وضع التصور العام لالئحة القسم الداخلية استعداداً للمؤتمر العلمـي للكليـة              .١٤
٢٠٠٩.( 

 ).٢٠٠٩يوليو (شارك في وضع التصور العام لالئحة التعليم المفتوح للقسم  .١٥

 ).٢٠١٠فبراير (حديث والمعاصر مفوض القسم لمراجعة توصيف مقررات التاريخ ال .١٦

  

  في خدمة الكلية
 .٢٠٠٢ – ٢٠٠١طالب مثالي الكلية والرابع على مستوى جامعة اإلسكندرية في العام الجامعي  .١

اللقاء األول ألعضاء هيئـة  "أحد ممثلي أعضاء هيئة تدريس الكلية لحضور ) ٢٠٠٦ أبريل   ١٦( .٢
تنظيم الجامعات المزمع تطبيقـه علـى       التدريس بالجامعات المصرية لمناقشة مشروع قانون       

 . جامعة القاهرة–، نادي أعضاء هيئة التدريس "الجامعات المصرية

تطـوير نظـم تقيـيم      : لقاء القيادات الجامعية  "عضو وفد الكلية لحضور     ) ٢٠٠٦ أكتوبر   ٣٠( .٣
 .جامعة المنوفية -مركز المؤتمرات  ،"الطالب كمتطلب رئيسي للحصول على االعتماد

لقـاء أعـضاء هيئـة      "أحد ممثلي أعضاء هيئة تدريس الكلية لحـضور         ) ٢٠٠٦ر   نوفمب ١٩( .٤
هاني هالل وزير التعليم العالي والدولة للبحـث العلمـي         .د.التدريس بالجامعات المصرية مع ا    

 . جامعة القاهرة– نادي أعضاء هيئة التدريس ،"حول رؤية الوزارة لتطوير التعليم العالي

 وحـدة ضـمان الجـودة       عضو مجلـس إدارة    ) ٢٠٠٨طس   أول أغس  – ٢٠٠٦ ديسمبر   ٢٧( .٥
 .واالعتماد بالكلية

افتتاح رئيس الوزراء لشبكة المعلومات الموحدة      "عضو وفد الكلية لحضور     ) ٢٠٠٧ يناير   ٢٢( .٦
 . جامعة القاهرة-، قاعة االحتفاالت الكبرى "للتعليم العالي والبحث العلمي

حماية التربة في المناطق الجافة     "لكلية األولي   عضو اللجنة التنظيمية لندوة ا    ) ٢٠٠٧ مارس   ٨( .٧
 . جامعة اإلسكندرية–، كلية اآلداب بدمنهور "وشبه الجافة

المؤتمر الدولي األول لمركز ضـمان الجـودة        "عضو وفد الكلية لحضور     ) ٢٠٠٨ أبريل   ١٥( .٨



اليـات   في إطار االحتف   ،"الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات    : واالعتماد بجامعة القاهرة  
 .جامعة القاهرة -بمئوية جامعة القاهرة، قاعة االحتفاالت الكبرى، ومركز المؤتمرات

التوعيـة بمفهـوم الجـودة       ":عضو اللجنة التنظيمية لندوة الكلية الثانيـة      ) ٢٠٠٧ أبريل   ٢٦( .٩
 .  جامعة اإلسكندرية–، كلية اآلداب بدمنهور "بالمؤسسات التعليمية وإعداد مواصفات البرامج

 على طباعة دليل كليـة اآلداب بـدمنهور فـي العـامين             بإعادة كتابة وتنقيح واإلشراف   ام  القي .١٠
 .٢٠٠٧ \ ٢٠٠٦، ٢٠٠٦ \ ٢٠٠٥الجامعيين 

 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ شعار كلية اآلداب بدمنهور في العام الجامعي بتصميمالقيام  .١١

ليـة اآلداب   التي تـصدرها ك   ) اإلنسانيات( غالف الدورية العلمية المحكمة      تصميمالمشاركة في    .١٢
 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨بدمنهور في العام الجامعي 

 .FP7 للمشاركة في مشروعات االتحاد األوربي عضو فريق الكلية ) -٢٠٠٩ يناير ١٨( .١٣

، ضمن مـشروع  عضو فريق لجنة أعضاء هيئة التـدريس ) ٢٠١٠ أغسطس  – ٢٠٠٩يونيو  ( .١٤
  .QAAP2الجودة واالعتماد 

على تنظيم المعيدين والمدرسـين المـساعدين        لإلشراف   مفوض الكلية   ) - ٢٠١٠أغسطس  ( .١٥
  .بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، وقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

  في خدمة الجامعة
تاريخ الدولة العثمانية، وتاريخ مـصر الحـديث والمعاصـر،          "مدرس لمواد   )  إلى اآلن  ٢٠٠٧( .١

، لطالب الجامعات األمريكيـة المبتعثـين للدراسـة         "وتاريخ الشرق األوسط الحديث والمعاصر    
 بكلية اآلداب، ضـمن االتفاقيـة المعقـودة بـين جامعـة        غير الناطقين بها  بمركز اللغة العربية ل   

 .اإلسكندرية وتلك الجامعات

مدرب لدورات تعليم الخطوط العربية لطالب كليات فـرع جامعـة           ) إلى اآلن      ٢٠٠٩أبريل  ( .٢
 .اإلسكندرية بدمنهور

عضو الفريق التنفيذي لمشروع تطوير نظم تقـويم الطـالب       ) ٢٠١٠ فبراير   – ٢٠٠٩ديسمبر  ( .٣
  .واالمتحانات بفرع دمنهور

  في خدمة المجتمع
" منتدى التاريخ "جمال محمود حجر في تأسيس      .د.اشترك مع أستاذه؛ أ   )  إلى اآلن  ٢٠٠٧مارس  ( .١

 .بالمركز األمريكي باإلسكندرية

الـدورة  "للمـدربين فـي    ) الميـسر (المشرف التنفيذي   ) ٢٠٠٨  يناير ٥ – ٢٠٠٧أول سبتمبر   ( .٢
مشروع مبادرة الالمركزية المصرية التي تـم   ضمن، "التدريبية لمجموعات التخطيط بالمشاركة  



  . محافظة البحيرة– مركز أبوحمص –تنفيذها في قرية بلقطر 

  األبحاث العلمية المنشورة 
دراسات تاريخيـة   ،  )محرر(جمال محمود حجر  : في كتاب ،  "الجذور التاريخية للهيمنة األمريكية   " .١

: اإلسكندرية (مهداة إلى األستاذ الدكتور عادل حسن غنيم، رائد الدراسات الفلسطينية المعاصرة
 ).٢٠٠٥ن، .د

  النشر الثقافي
 .٢٠٠٦ – ٢٠٠٣، في الفترة من "عدد من المقاالت في الصحف المحلية بمحافظة البحيرة" .١

، عدد الملحق الشهري العربي لجريدة أريف األرمينية ،  "ماضي على الحاضر  ظل ال : إدارة أزمة " .٢
 .١٢ -٧، ص٢٠٠٩، يناير )١٣٣(١رقم 

دور يهود الواليات المتحدة في دعم الحركـة الـصهيونية         : "عرض األطروحة العلمية الموسومة    .٣
، رمينيةاألو ديوان الثقافتين العربية  : كالملحق الشهري العربي لجريدة أري    ،  "١٩٤٥ – ١٩٣٩

 .٢٥ -٢٣، ص٢٠١٠يوليو ، ، السنة األولى٤عدد رقم 

  )محاضراً(النشاط الثقافي 
، مديرية الشباب والرياضـة بـدمنهور،       "البحيرة عبر التاريخ  ": محاضرة) ٢٠٠٢ سبتمبر   ١٧( .١

 .بمناسبة العيد القومي للمحافظة

، المركـز   "تحـدة عام استقالل الواليـات الم    : ١٧٧٦مناقشة كتاب   ": ندوة) ٢٠٠٧ أبريل   ١٥( .٢
 .األمريكي باإلسكندرية

 .، مجمع إعالم دمنهور"سيناء التاريخ واإلنجاز": ندوة) ٢٠٠٧ مايو ٧( .٣

الرئيس األمريكي روزڤلت ودوره في قيادة المجتمع األمريكي نحـو    ": ندوة) ٢٠٠٧ يونيو   ٢٦( .٤
 .، المركز األمريكي باإلسكندرية"العالمية

، مجمع إعالم دمنهـور،     "المخاطر واألضرار :  الشرعية الهجرة غير  ":ندوة) ٢٠٠٨ يناير   ١٤( .٥
 . محافظة البحيرة– مركز أبوحمص–  الديمقراطيبمقر الحزب الوطني

 .، المركز األمريكي باإلسكندرية"رؤية األمريكيين لتاريخ بالدهم": ندوة) ٢٠٠٨ فبراير ٢٦( .٦

 .م دمنهور، مجمع إعال"سيناء أرض المعارك واالنتصارات": ندوة) ٢٠٠٨ أبريل ٦( .٧

، مجمع إعالم دمنهور، "عرض كتاب شخصية مصر لجمال حمـدان ": ندوة) ٢٠٠٨ أغسطس   ٥( .٨
 .٢٠٠٨بمقر مركز شباب المدينة بدمنهور، بمناسبة بداية مهرجان القراءة للجميع صيف 

، لطالب مجموعـة    "قضايا من تاريخ مصر الحديث والمعاصر     ": محاضرة) ٢٠٠٨ أكتوبر   ١٩( .٩
غير النـاطقين بهـا، كليـة اآلداب        ، مركز تعليم اللغة العربية ل     )فالج شب  (الجامعات األمريكية 



  .جامعة اإلسكندرية

الزيادة السكانية وأثرها على األمراض االجتماعية واألسـرة        ": محاضرة) ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٠( .١٠
، مجمع إعالم دمنهور، بمقر مدرسة أبوحمص الثانوية الصناعية للبنات          "رؤية تاريخية : في مصر 

 .حافظة البحيرة م–

، المركز األمريكـي    "نماذج من حياة مسلمين معاصرين في أمريكا       ":ندوة) ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٢( .١١
 .٢٠٠٨باإلسكندرية، بمناسبة اختيار اإلسكندرية عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

مجمـع   ،"حث الطالب على االشتراك في األنشطة المدرسـية       " :محاضرة) ٢٠٠٨ نوفمبر   ١١( .١٢
 .ور، بمقر مدرسة معاذ بن جبل االبتدائية بدمنهورإعالم دمنه

 . ، فندق هلنان أوبرچ الفيوم"تاريخ مصر": محاضرتان عن) ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٨ ، ٢٧( .١٣

الكساد االقتـصادي الكبيـر فـي الثالثينيـات، درس مـن دروس      ": ندوة) ٢٠٠٩ فبراير   ٢٣( .١٤
 .، المركز األمريكي باإلسكندرية"التاريخ

 على الهواء مباشرة للحديث بمناسبة مرور تسعين عاماً على ثورة           لقاء") ٢٠٠٩ مارس   ١٣( .١٥
 .، القناة الخامسة"١٩١٩

، مركـز اللغـة     "كساد الثالثينيات الكبير في الواليات المتحدة     ": محاضرة) ٢٠٠٩ مارس   ٣١( .١٦
 كليـة اآلداب جامعـة      -، برنامج جامعـة ميـدلبري، القاعـة الذكيـة           غير الناطقين بها  العربية ل 
 .ةاإلسكندري

لقاء على الهواء مباشرة للحديث بمناسبة مرور مئتين وأربعة أعوام على            ")٢٠٠٩ مايو   ٢٢( .١٧
 .، القناة الخامسة"تولي محمد علي باشا حكم مصر

تاريخ مصر الحديث والمعاصر من الحملة الفرنسية إلى عهـد          " : محاضرة) ٢٠٠٩ يوليو   ٥( .١٨
، مركز تعليم اللغـة العربيـة       )فالج شب  (، لطالب مجموعة الجامعات األمريكية    "الرئيس السادات 

 .اإلسكندرية جامعة –غير الناطقين بها، كلية اآلداب ل

، مجمع إعالم دمنهـور،     "دور الالمركزية في تطوير الحكم المحلي     ": ، ندوة )٢٠٠٩ يوليو ٢١( .١٩
 . محافظة البحيرة–بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص 

ستخدام أسلوب تمثيل األدوار للتعـرف علـى مميـزات          ا": ، ورشة عمل  )٢٠٠٩ أغسطس   ٥( .٢٠
مركز التـدريب   مجمع إعالم دمنهور، بمقر     ،  "األسرة الصغيرة في ظل االرتفاع العالمي لألسعار      

 . محافظة البحيرةالرئيسي، مديرية التربية والتعليم،

، "دراسات فـي التـاريخ األمريكـي      جمال محمود حجر،    : عرض كتاب "،  )٢٠٠٩ سبتمبر   ١٦( .٢١
 . نامج كتاب كل يوم، القناة الخامسةبر

، " وإرثقصة عـرق : باراك أوباما، أحالم من أبي: عرض ومناقشة كتاب"،  )٢٠٠٩ مبرڤنو ٤( .٢٢



 . بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس بارك أوباماالمركز األمريكي باإلسكندرية

د عنصري األمة   عن دور المرأة واتحا   لقاء على الهواء مباشرة للحديث      ") ٢٠١٠ مارس   ١٤( .٢٣
 .، القناة الخامسة"١٩١٩ ثورة في

الب                    ":محاضرة) ٢٠١٠ مارس   ٢١( .٢٤ دى الط درات ل ة الق ي تنمی ا ف ة ودورھ شطة التربوی ، "األن
 . البحیرة– مركز أبوحمص –مدرسة الشھیدین عرفان وبركات االبتدائیة، الدراویة 

 .، المركز األمريكي باإلسكندرية"لمرأة في المجتمع األمريكيا": ندوة) ٢٠١٠ مارس ٢٨( .٢٥

 –، مركـز شـباب حـوش عيـسى         "تاريخ شبه جزيرة سيناء   ": محاضرة) ٢٠١٠ أبريل   ٢٤( .٢٦
 .محافظة البحيرة، بمناسبة ذكرى احتفاالت تحرير سيناء

، " والحديثاإلسالميفي تاريخنا  صور ونماذج من التسامح الديني      ": محاضرة) ٢٠١٠ مايو   ٥( .٢٧
 .إعالم دمنهورقاعة مركز النيل، مجمع 

في نماذج من التسامح الديني     تحديث الخطاب الديني على ضوء      ": محاضرة) ٢٠١٠ مايو   ١٦( .٢٨
 .، قاعة مركز النيل، مجمع إعالم دمنهور"تاريخنا

 ،"تاريخ الحركة الصهيونية من ثيودور هرتزل إلى ديڤيد بن جوريون": ندوة) ٢٠١٠ مايو   ٢٢( .٢٩
 اآلداب بـدمنهور  يخ واآلثار في قسم التاريخ واآلثار بكليـة         في إطار فاعليات سيمنار ديوان التار     
 . جامعة اإلسكندرية-اآلداب بدمنهور، كلية ٧لنصرة القدس والحرم اإلبراهيمي، ق

 يوليـو فـي تـاريخ     ٢٦عـن يـوم     لقاء على الهواء مباشرة للحديث      " )٢٠١٠ أغسطس   ٢( .٣٠
 .فنارة القنا، "العيد القومي لمحافظة اإلسكندريةبمناسبة اإلسكندرية 

، مجمع إعالم   "إعداد طفل اليوم من أجل الحاضر والمستقبل      ": محاضرة) ٢٠١٠ أغسطس   ١٧( .٣١
 .دمنهور، بمقر الجمعية المصرية العامة لحماية االطفال بدمنهور

أسباب إحجام الشباب عن المشاركة السياسية واللجوء إلـى         ": محاضرة) ٢٠١٠ سبتمبر   ٢٢( .٣٢
 . يل، مجمع إعالم دمنهور، قاعة مركز الن"البدائل األخرى

  )مستمعاً"تم حضورها (ندوات ومحاضرات ومؤتمرات علمية 
التـي عقـدها   " كل السيمينارات ومناقشات الرسائل العلمية"حضور  ) ٢٠٠٢ابتداء من نوڤمبر    ( .١

 .قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية بكلية اآلداب بدمنهور

عقدتها أقـسام   " مينارات ومناقشات رسائل علمية   بعض سي "حضور  ) ٢٠٠٢ابتداء من نوڤمبر    ( .٢
 .أخرى بالكلية، أو بأقسام التاريخ بكليات وجامعات أخرى داخل مصر

السيمينار العلمي األسبوعي لألستاذ الدكتور جمال محمـود        " حضور) ٢٠٠٤ابتداء من يناير    ( .٣
 .، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية"حجر

، كليـة اآلداب  "أزمة المنهج في الدراسات اإلنسانية " مؤتمر   حضور) ٢٠٠٥ نوفمبر   ٢٧ -٢٦( .٤



 .جامعة اإلسكندرية

االحتفالية العلمية لتكريم المسيرة العلميـة والعمليـة لألسـتاذ           "حضور) ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢١( .٥
 جامعة عـين    –، دار الضيافة    "الدكتور عادل حسن غنيم، رائد الدرسات الفلسطينية المعاصرة       

 .شمس

. د.، أ "كيفية االحتفال بميالد النبي صلى اهللا عليه وسـلم        "محاضرة   حضور) ٢٠٠٧ أبريل   ٤( .٦
 .، كلية اآلداب بدمنهور والقانون بدمنهورمحمود قنديل، عميد كلية الشريعة

جمـال  . د.أ، "التاريخ وأثره في تكوين الشخصية المـصرية     " ندوة   حضور) ٢٠٠٦بريل  أ ٢٦( .٧
 .مركز اإلبداع باإلسكندرية محمود حجر،

االحتفالية العلمية لتكريم المـسيرة العلميـة والعمليـة         " فاعليات حضور) ٢٠٠٦ر   نوفمب ٢٢( .٨
 ،"عمر عبد العزيز عمر، مؤسس مدرسة التاريخ العثماني بجامعة اإلسكندرية         ر  لألستاذ الدكتو 

 . جامعة اإلسكندرية–مدرج العبادي، كلية اآلداب 

. د.، أ "لخـديو إسـماعيل   الضباط األمريكيون في جيش ا    " ندوة   حضور) ٢٠٠٧ أغسطس   ٢١( .٩
 .جمال محمود حجر، عبد الوهاب سعيد شاكر، المركز األمريكي باإلسكندرية

10. (October 21, 2007), lecture "introduction to the U.S. federal system of 
government", Mr. Akram Elias (Partner, Capital Communications Group), 
Lafayette Room, Club Quarters hotel, Washington DC. 

11. (October 22, 2007), discussion about "the International visitor program 
and the role of the Department of State in this exchange program", Mr. 
Joshua Kreiser; Ms. Edenn A. Perez; Ms. Elisabeth Frost (U.S. Department 
of State & Phelps Stokes Fund), U.S. Department of State, Washington 
DC.  

12.  (October 21, 2007), lecture "The concept of American Studies", Dr. 
Nancy L. Struna (Professor and Chair, American Studies Department, 
University of Maryland), B. Smith's historical restaurant, Washington DC.   

13.  (October 23, 2007), lecture "The role of the US government in 
promoting English language study", Ms. Maria Snarski, Mr. Eran 
Williams (The Office of English Language Programs at the U.S. 
Department of State), U.S. Department of State, Washington DC. 

14.  (October 23, 2007),  lecture "The purpose of this panel is to discuss how 
each organization contributes to a better understanding of the U.S. and 
its history, political philosophy, and culture", Dr. James Miller 
(Professor and Chair, American Studies Department, George Washington 
University); Mr. Joseph Postell (Assistant Director, B. Kenneth Simon 
Center for American Studies The Heritage Foundation); Mr. Steve Slattery 
(Vice President, Programs, The Fund for American Studies), The Fund for 
American Studies, Washington DC. 

15.  (October 23, 2007), lecture "The research and design elements of 



exhibits at the National Museum of the American Indian", National 
Museum of the American Indian, Washington DC. 

16.  (October 24, 2007), lecture "How the staff determines what is to be added to its 
collection, current research projects, designing a model American Studies center, 
including collection development and research", Mr. Guha Shankar,  The American 
Folk life Center at the Library of Congress, Washington DC.    

17.  (October 24, 2007), lecture "how staff prepared the American 
Treasures Exhibit and specifically, how they chose and classified the 
items to be included", The American Treasures of the Library of 
Congress, Washington DC.         

18.  (October 24, 2007), lecture "The research conducted at Mount Vernon 
(George Washington’s home) and exhibition design", Ms. Sue Keeler 
(Coordinator of Visitor Services), Mount Vernon, Virginia.   

19.  (October 24, 2007), lecture "teaching English to non-native speakers 
and how American culture, reading, writing and grammar skills are 
incorporated into the Language Institute’s programs", Ms. Cheryl 
Williams-Nam (International Student Services Officer); Ms. Olga 
Benjamin (Marketing Specialist), The Language Institute of Howard 
University. 

20.  (October 25, 2007), lecture "TESOL’s efforts to promote 
professionalism in English Language teaching and the ways in which 
they encourage American culture to be integrated into English 
programs", Mr. Chuck Amorosino (Executive Director); Ms. Srisucha 
McCabe (Professional Development Manager); Mr. James Worthen 
(Member Relations Manager); Ms. Cindy Flynn (Director of 
Communications & Marketing), Teachers of English to Speakers of Other 
Languages (TESOL), Washington DC. 

21.  (October 25, 2007), lecture "The way in which Americans relate to 
their environment and how buildings and artifacts create various 
cultural landscapes", Mr. David Krewson (International Coordinator), 
National Park Service, Washington DC. 

22.  (October 26, 2007), lecture "The digital humanities, a field of study 
concerned with the intersection of computing and the humanities", 
Maryland Institute for Technology in the Humanities (MITH), University 
of Maryland. 

23.  (October 26, 2007), lecture "How the department is incorporating 
technology into the teaching and learning of American Studies", Dr. 
Diana Owen (Director of American Studies, Associate Professor of 
Political Science), Georgetown University American Studies Program, 
Washington DC. 

24.  (October 29, 2007), lecture "The role of the American Constitution", 
Ms. Lauren Crystella (Education Manager), National Constitution Center, 
Philadelphia, Pennsylvania. 



25.  (October 29, 2007), lecture "Philadelphia's role in the formation of the 
U.S", Prof. Dr. Richard R. Beeman, Depart of History, University of 
Pennsylvania. 

26.  (October 30, 2007), lecture "The American Studies Program", Prof. Dr. 
Philip R. Yannella, College of Liberal Arts ,  Temple University, 
Philadelphia, Pennsylvania. 

مسلة اإلسكندرية دليل للتواصل الحـضاري بـين مـصر          " ندوة   حضور) ٢٠٠٨ يناير   ٢١( .٢٧
 . المركز األمريكي باإلسكندريةجمال حجر، عبد الوهاب سعيد شاكر،. د.، أ"متحدةوالواليات ال

28.  (Jan 24, 2008) lecture "Place in place of: Alexandria", Jeremy Beaudry, 
American center, Alexandria. 

29.  (Feb 5, 2008) lecture "The Presidential Elections 2008", Justin Siberell, 
American center, Alexandria.  

مكتبة  نخبة من مفكري مصر،، "سيناء في قلب مـصر " ندوة حضور) ٢٠٠٨ مايو   ٢٥ -٢٤( .٣٠
 .اإلسكندرية

. د،  "الحكومة األمريكية الحرية والـسلطة    : مناقشة كتاب  " ندوة حضور) ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٨( .٣١
 .عبد الفتاح ماضي، المركز األمريكي باإلسكندرية

 المركز  ، عبد الوهاب سعيد شاكر،    "جذور اإلسالم في أمريكا   " ندوة   رحضو) ٢٠٠٨ نوفمبر   ١٨(.٣٢
 .األمريكي باإلسكندرية

دراسـة فـي المـؤثرات      (بين الحـديث والتـاريخ      " محاضرة   حضور) ٢٠٠٨ أغسطس   ١٠(.٣٣
 .بشار عواد معروف، مكتبة اإلسكندرية. د.، أ)"المنهجية

. د.، أ"لـنص والتعليـق  مناهج التحقيق بين ضـبط ا " محاضرة حضور) ٢٠٠٨ أغسطس   ١٢(.٣٤
 .بشار عواد معروف، مكتبة اإلسكندرية

، السفير محمـد    "األوضاع الفلسطينية الواقع والمستقبل   " محاضرة   حضور) ٢٠٠٩ يوليو   ١٨(.٣٥
 .بسيوني، سفير مصر في تل أبيب، نادي العاصمة، جاردن سيتي، القاهرة

ان حرب جمـال حمـاد،      اللواء أرك ،  "وقائع ثورة يوليو  " محاضرة   حضور) ٢٠٠٩ يوليو   ٢٦(.٣٦
 .كاتب البيان األول للثورة، مكتبة اإلسكندرية

 للتعيين في   "الدور الديني للمعبود أوجاي   ":  لجنة استماع بعنوان   حضور) ٢٠٠٩ أغسطس   ١٩(.٣٧
 . جامعة اإلسكندرية–وظيفة مدرس تاريخ قديم بكلية اآلداب بدمنهور، كلية اآلداب بدمنهور 

، "مضمون السياسة األمريكيـة فـي الـشرق األوسـط         "حضور محاضرة   ) ٢٠٠٩ سبتمبر   ٦(.٣٨
إبراهيم فوزي، قاعة طيبة، فندق سـميراميس       . وأدارها د  حسن نافعة، و السفير نبيل فهمي،     .د.أ

 .إنتركونتينينتال، القاهرة

افتتاح معرض األستاذ الفنان خـضير البورسـعيدي للخطـوط          "حضور  ) ٢٠٠٩ أكتوبر   ١٨(.٣٩



 .، مكتبة اإلسكندرية"العربية

حياة المسلمين  : عرض ومناقشة كتاب، مكة واالتجاه العام     "حضور ندوة   ) ٢٠٠٩ أكتوبر   ٢٨(.٤٠
فتحي محمد أبـو عيانـة، المركـز األمريكـي          .د.، أ " الحادي عشر من سبتمبر    دفي أمريكا بع  
 .باإلسكندرية

جمال محمود حجر، سيمينار    . د.أ" تجربتي في كتابة التاريخ   "حضور ندوة    )٢٠٠٩مبر  ڤنو ٢٣(.٤١
 .داب بدمنهور كلية اآل– التاريخ واآلثار، قسم التاريخ ديوان

. د.، أ "الدولة العثمانيـة المجهولـة    "حضور ندوة عرض ومناقشة كتاب      ) ٢٠٠٩ ديسمبر   ١٠(.٤٢
محفوظ عبد الرحمن، قاعة نوبل،     . صالح أحمد هريدي، أ   . د.، أ  مؤلف الكتاب  أحمد آق كوندوز  
 .مكتبة اإلسكندرية

، عبد  "القاضي برنتون قاض أمريكي في المحاكم المختلطة      "ة  حضور ندو ) ٢٠٠٩ ديسمبر   ١٥(.٤٣
 .الوهاب سعيد شاكر، المركز األمريكي باإلسكندرية

مـصطفى  . د.أ،  "الحفاظ على حقـوق الملكيـة الفكريـة       "حضور ندوة   ) ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣٠(.٤٤
 .، كلية اآلداب بدمنهور عميد كلية الشريعة والقانونالعرجاوي

رؤيـة إسـالمية جديـدة للغـرب        عرض ومناقشة كتـاب،     "ة  حضور ندو ) ٢٠١٠ يناير   ٣١(.٤٥
بالواليـات  " مبـادرة قرطبـة   "، اإلمام فيصل عبد الرؤوف، مؤسس ومدير مؤسسة         "والمسلمين

 .المتحدة، ومؤلف الكتاب، المركز األمريكي باإلسكندرية

، "للفن التـشكيلي   مجدي الكفراوي افتتاح معرض األستاذ الفنان     "حضور  ) ٢٠١٠ فبراير   ٢٥(.٤٦
 .لإلبداع مركز اإلسكندرية

الحقوق المدنية للعرب والمسلمين واألقليات األخـرى       "حضور محاضرة   ) ٢٠١٠أول مارس   (.٤٧
كريم شوري، المدير التنفيذي للجنة األمريكيـة لمكافحـة التمييـز، و            . ، د "في الةاليات المتحدة  

 .رك العامة بدمنهورجواندولين كاردنو قنصل، ومدير المركز األمريكي باإلسكندرية، مكتبة مبا

، "الخليل والحرم اإلبراهيمي في العصور الوسـطى      ": ، حضور محاضرة  )٢٠١٠ مارس   ٢٧ (.٤٨
علي أحمد السيد، أستاذ ورئيس قسم التاريخ واآلثار المـصرية واإلسـالمية، كليـة اآلداب               . د.أ

 .بدمنهور، ضمن فعاليات سيمينار ديوان التاريخ واآلثار بالقسم

حفل افتتاح اللواء محمد سيد شعراوي محافظ البحيرة، والسفيرة         ": ور، حض )٢٠١٠ مايو   ٢ (.٤٩
 Americanمارجريت سكوبي سفيرة الواليـات المتحـدة بالقـاهرة، للنافـذة األمريكيـة      

Window"مكتبة مبارك العامة بدمنهور ،. 

الـشرق  و تجـاه مـصر    السياسة األمريكيـة     واقع"حضور محاضرة   ) ٢٠١٠ أغسطس   ٢٣(.٥٠
إبـراهيم  . ، وأدارهـا د   رة مارجريت سكوبي سفيرة الواليات المتحدة بالقـاهرة       السفي،  "األوسط



 .فوزي، قاعة طيبة، فندق سميراميس إنتركونتينينتال، القاهرة

  لقاءات عامة ذات صبغة قومية تم حضورها
خطاب الرئيس األمريكي باراك أوبامـا الموجـه إلـى العـالم            "حضور  ) ٢٠٠٩ يونيو   ٤( .١

 .تفاالت الكبرى بجامعة القاهرة، قاعة االح"اإلسالمي

محاضرة الدكتور أحمد زويـل عـن تجربتـه فـي جامعـة             "حضور  ) ٢٠١٠ يوليو   ١١( .٢
 .، قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب جامعة اإلسكندرية"اإلسكندرية

  كتابات أكاديمية عن أعماله العلمية
: فـرانكلين روزڤلـت   الواليات المتحدة في عهد الـرئيس       : "عرض رسالة الماچستير الموسومة    .١

الملحـق الـشهري العربـي      ،  "١٩٤٥ – ١٩٣٢دراسة تاريخية إلرهاصات قيام دولة عظمى،       
 .٢٠٠٨، أكتوبر ١٣٠، العدد لجريدة أريف

: الواليات المتحدة في عهد الـرئيس فـرانكلين روزڤلـت         : "عرض رسالة الماچستير الموسومة    .٢
، ١٧٦، العدد   السياسة الدولية ،  "١٩٤٥ – ١٩٣٢دراسة تاريخية إلرهاصات قيام دولة عظمى،       

  .٢٠٠٩أبريل 

  السفرات خارج مصر
الزائـر  ": السفر إلى الواليات المتحدة األمريكية في برنـامج ) ٢٠٠٧ڤمبر  نو١١ – أكتوبر  ٢٠( .١

  ."الدولي، الدراسات األمريكية

  زيارات خارج مصر 
  .....لجامعات، ومؤسسات، ومتاحف، ومراكز بحثية وعلمية،

ــوبر ٢١( .١ ــارة ) ٢٠٠٧ أكت ــساحة  "زي ــونجرس؛ ال ــى الك ــيض؛ مبن ــت األب ــة البي منطق
 . Washington D.C، واشنطن العاصمة ........."الوطنية

النُصب التذكاري للرئيس توماس چيفرسون؛ النـصب التـذكاري         "زيارة  ) ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢١( .٢
 . ، واشنطن العاصمة"للرئيس إبراهام لينكولن؛ النصب التذكاري لحرب ڤيتنام

، وزارة "Phelps Stokes Fundصـندوق فيليـبس سـتوكس    "زيارة ) ٢٢٠٧ أكتوبر ٢٢( .٣
 .الخارجية األمريكية، واشنطن العاصمة

، "B Smithمطعم بي سـميث التـاريخي   "زيارة وتناول طعام الغداء في ) ٢٢٠٧ أكتوبر ٢٢( .٤
 .واشنطن العاصمة

 Englishالخارجية األمريكيةمكتب برامج اللغة اإلنجليزية بوزارة "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٣( .٥



Language Programs at the U.S. Department of States     "The Office 
ofواشنطن العاصمة ،. 

 The Fund for "Americanصندوق الدراسات األمريكيـة  "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٣( .٦

Studiesجامعة چورچ واشنطن، ومؤسسة التراث، واشنطن العاصمة ،. 

 National Museum ofالمتحف القومي لألمريكيين األصليين "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٣( .٧

the American Indian"واشنطن العاصمة ،. 

 .، واشنطن العاصمة Library of Congress مكتبة الكونجرس"زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٤( .٨

 The  لكلـور األمريكـي فـي مكتبـة الكـونجرس     ومركـز الف "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٤( .٩

American Folk life Center at the Library of Congress"واشنطن العاصمة ،. 

 American Treasuresمعـرض الخزنـات األمريكيـة    "زيـارة  ) ٢٠٠٧ أكتـوبر  ٢٤ (.١٠

Exhibit"مكتبة الكونجرس، واشنطن العاصمة ،. 

، واشـنطن  "National Archiveاألرشيف القومي األمريكي "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٤( .١١
 .العاصمة

يرنـون  ڤحدائق ومنطقة بيت الرئيس چورچ واشنطن في ماونت         "زيارة  ) ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٤( .١٢
George Washington's Mount Vernon Estate and Gardens"والية ڤرچينيا ،. 

 ,The Language Institute معهد اللغـة بجامعـة هـاوارد   "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٤( .١٣

Howard University " ،واشنطن العاصمة. 

 Teachersمركز معلمي اللغة اإلنجليزية للناطقين بها كلغة ثانية "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٥( .١٤

of English to Speakers of Other Languages (TESOL)"واشنطن العاصمة ،. 

، وزارة "National Park Serviceخدمات المتنزه القومي "زيارة مقر ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٥( .١٥
 .نطن العاصمةالداخلية األمريكية، واش

 Fredrickموقـع فريـدريك دوجـالس القـومي التـاريخي      "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٥( .١٦

Douglass National Historic Site"واشنطن العاصمة ،. 

النصب التذكاري للرئيس فـرانكلين ديالنـو روزڤلـت؛ النـصب           "زيارة  ) ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٥( .١٧
 .، واشنطن العاصمة"التذكاري للحرب العالمية الثانية

، واشـنطن  "Middle East Instituteمعهد الـشرق األوسـط   "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٥( .١٨
 .العاصمة

 Marylandمعهد ميريالند للتكنولوجيا في العلـوم اإلنـسانية   "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٦( .١٩

Institute for Technology in the Humanities (MITH)"والية مريالند ،. 

المركـز اإلسـالمي بواشـنطن العاصـمة     "اء صالة الجمعة في زيارة وأد) ٢٠٠٧ أكتوبر  ٢٦( .٢٠



Islamic Center of Washington, DC"واشنطن العاصمة ،. 

 Georgetownبرنامج جامعة چورچ تاون للدراسات األمريكية "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٦( .٢١

University American Studies Program"واشنطن العاصمة ،. 

 .، واشنطن العاصمة"Space Museumمتحف الفضاء "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٦( .٢٢

 . بنسلڤانيا-، النكستر"Amishمنطقة طائفة اآلمش "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٧( .٢٣

، "Philadelphia Museum of Artمتحف الفـن بفيالديلڤيـا  "زيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٨( .٢٤
 .والية بنسلڤانيا

 The National Constitutionمركـز الدسـتور القـومي    زيـارة  ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٩( .٢٥

Center"فيالديلڤيا، والية بنسلڤانيا ،. 

 .، والية بنسلڤانياجامعة بنسلڤانيازيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٨( .٢٦

 ،  Temple Universityجامعة تمپلزيارة ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٣٠( .٢٧

، واليـة داكوتـا   "Minot State Universityجامعة مـاينوت "زيارة ) ٢٠٠٧أول نوڤمبر ( .٢٨
 .North Dakotaالشمالية 

، في مزرعة السيناتور ريـان  Cow Boysمزرعة لرعاة البقر "زيارة ) ٢٠٠٧أول نوڤمبر ( .٢٩
 .، والية داكوتا الشمالية"Senator Ryan Taylorتايلور 

 Native Americanالمركز الثقـافي لألمـريكيين األصـليين    "زيارة ) ٢٠٠٧أول نوڤمبر ( .٣٠

Cultural Centerداكوتا الشمالية، والية"؛ إحدى مناطق السكان . 

 Lewis& Clarkالمركـز االستكـشافي للـويس وكـالرك     "زيـارة  ) ٢٠٠٧ نـوڤمبر  ٢( .٣١

Interpretive Center "،والية داكوتا الشمالية . 

 .، والية داكوتا الشمالية"Fort Mandanحصن ماندان " زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٢( .٣٢

 Indian Villagesهنـود  الموقع التـاريخي القـومي لقـرى ال   "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٢( .٣٣

National Historic Site"والية داكوتا الشمالية ،. 

الكنيسة التاريخية النطالق حركـة الحقـوق المدنيـة األمريكيـة           "زيارة  ) ٢٠٠٧ نوڤمبر   ٤( .٣٤
American civil rights movement"  وكذلك النصب التذكاري لحركة الحقـوق المدنيـة ،" ،

 . Birmingham – Alabama والية ألباما–برمنجهام 

 National Council forالمجلس القومي للمجتمـع والعدالـة   "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٤( .٣٥

Community and Justice" والية ألباما–، برمنجهام . 

 Birmingham civil rights معهد برمنجهام للحقوق المدنيـة "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٤( .٣٦

Institute" والية ألباما–، برمنجهام . 



 .، والية ألباما" Alabama State University جامعة ألباما"زيارة ) ٢٠٠٧وڤمبر  ن٥( .٣٧

المركز القومي لدراسات الحقوق المدنية وثقافة األمريكيين من أصل "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٥( .٣٨
 -National Center for the Study of Civil Rights and Africanأفريقـي  

American Culture"ية ألباما، مونتجمري، وال. 

 Alabama Attorneyمكتـب المـدعي العـام لواليـة ألبامـا     "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٥( .٣٩

General's Office"،مونتجمري، والية ألباما . 

األماكن التاريخية لمسيرات حركة الحقـوق المدنيـة فـي مدينـة            "زيارة  ) ٢٠٠٧ نوڤمبر   6( .٤٠
 –، سـيلما  .......)"صب التذكاريـة كنيسة مارتن لوثر كينج، كوبري سيلما، الن ( Selmaسيلما

 .والية ألباما

 .، والية ألباما"Alabama State Houseمقر مجلس والية ألباما "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر 6( .٤١

، بوسـطن، واليـة   " Boston Universityجامعـة بوسـطن  "زيـارة  ) ٢٠٠٧ نـوڤمبر  ٨( .٤٢
 .ماسشوستس

ـ امعـة هار مركز الدراسات الشرق أوسطية بج"زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٨( .٤٣  Center forاردڤ

Middle Eastern Studies at Harvard University "بوسطن، والية ماسشوستس ،. 

ـ جامعـة هار "زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٨( .٤٤ ، بوسـطن، واليـة   "Harvard University ارد ڤ
 .ماسشوستس

ة التـي  الكنيـس (األماكن التاريخية لبداية استقالل الواليات المتحدة     "زيارة  ) ٢٠٠٧ نوڤمبر   ٩( .٤٥
، بوسـطن،   .......)"انطلقت منها الثورة ضد إنجلترا، سفينة حفلة شاي بوسطن، درب الحريـة           

 .والية ماسشوستس

 .، بوسطن، والية ماسشوستس"النُصب التذكاري للهلوكوست"زيارة ) ٢٠٠٧ نوڤمبر ٩( .٤٦
 
 
 

 

 


