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 .قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة: ثالثاً 
  .علي أحمد محمد السید. د.أ.١

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 و دورهــا الــسیاسي فــي  إمــارة الجلیــل تحــت حكــم الالتــین: رســالة الماجــستیر، و عنوانهــا .١

 / .م ١١٥٤-١٠٩٩( الصراع الصلیبي اإلسـالمي فـي منطقـة الـشرق األدنـى اإلسـالمي 

 جامعــــــة –، كلیــــــة اآلداب  محمــــــود ســــــعید عمــــــران. د .أ: ، إشــــــراف ).هـــــــ٥٤٩ – ٤٩٢

  .أسوار، عكا، فلسطین:  تحت النشر في مطبعة .. م١٩٨٨اإلسكندریة، 

  . م١١٨٧ -١٠٩٩( الخلیـل فـي عـصر الحـروب الـصلیبیة : رسـالة الـدكتوراه، و عنوانهـا .٢

 جامعـــــة –، كلیـــــة اآلداب محمـــــود ســـــعید عمـــــران. د.أ: ، إشـــــراف ). هـــــ٥٨٣ – ٤٩٢ / 

الخلیــل و الحــرم اإلبراهیمــي فــي : ، نــشرت فــي كتــاب تحــت عنــوان. م١٩٩٤اإلســكندریة، 

ـــــــصلیبیة  ، دار الفكـــــــر  ). هــــــــ٥٨٣ – ٤٩٢. / م١١٨٧ -١٠٩٩( عـــــــصر الحـــــــروب ال

 . م١٩٩٨ .العربي، القاهرة

. )  هـــ٢٥٧-٢٥٤. /  م٨٧٠-٨٦٧( رحلــة برنــارد الحكــیم إلــي مــصر و فلــسطین عــام  .٣
 –مجلــة بحــوث كلیــة اآلداب، جامعــة المنوفیــة : تاریخیــة نقدیــة، بحــث منــشور فــياســة در 

  .  م١٩٩٥ أغسطس –العدد الثاني و العشرون 



 ٢

 حتــى اســترداد المــسلمین لهــا أهــم التطــورات فــي أبنیــة القــدس الدینیــة منــذ الغــزو الــصلیبي .٤

یــــة   دور ي، دراســــة تاریخیــــة، بحــــث منــــشور فــــ. ) هـــــ٥٨٣ – ٤٩٢. / م١١٨٧ -١٠٩٩(

، العــــدد األول )فــــرع دمنهــــور( جامعــــة اإلســــكندریة –اإلنــــسانیات، تــــصدرها كلیــــة اآلداب 

  . م١٩٩٧

م ١١٧٩وثیقـــة عهـــد البابـــا ألكـــسندر الثالـــث لـــرئیس دیـــر جبـــل صـــهیون فـــي القـــدس عـــام  .٥

مركـز الدراسـات البردیـة و النقـوش بجامعـة عـین : ، بحث نشر)عرض و دراسة و تحلیل(

  . م١٩٩٩شمس، 

عالقــات الدبلوماســیة األلمانیــة البیزنطیــة، ســفارة لیوتبرانــد أســقف كرمونــا إلــي صــفحة مــن ال .٦

نشر الـدار المـصریة للنـشر، ) كتاب(  "دراسة تاریخیة نقدیة . "  م٩٦٨القسطنطینیة عام 

 .                                                                      م٢٠٠٠اإلسكندریة، 

 م بحــث القــي ١٢٩١ -١٠٩٥ا لتــاریخ الحــروب الــصلیبیة فــي الــشرق أدب الرحلــة مــصدر  .٧

، قاعـــة جمــال عبـــد الناصـــر، جامعـــة ”حـــوار الحــضارتین العربیـــة واألوربیـــة :"فــي  مـــؤتمر

 العتذار المنظمین عن نشر جمیع األبحاث؛ سیتم نشره ، ونظراً .م٢٠٠١بیروت العربیة، 

  .الحقا 

دراســة تاریخیــة (یــین أواخــر العــصور الوســطى إقلــیم غــرب الــدلتا فــي أعــین الرحالــة األورب .٨

، أحـد أبحـاث المـشروع البحثـي لقـسم التـاریخ و .) م١٤٨٢على رحلـة جـوس فـان غـستال 

اآلثــار المــصریة و اإلســالمیة، آداب دمنهــور، الــذي یحتــل العــدد الرابــع عــشر مــن دوریــة 

 المشروع و قد شرفت على إصداره ضمن.  م٢٠٠٣اإلنسانیات التي تصدرها الكلیة لعام 

  . البحثي لقسم التاریخ

: و نتائجه، بحث ألقى فـى. . هـ٥٦٦./ م١١٧٠استرداد صالح الدین آیلة من الصلیبین  .٩

 ٢٠٠٣عام " البحر األحمر عبر العصور : "الندوة الحادیة عشر التحاد المؤرخین العرب

( ان كتــاب تكــریم األســتاذ الــدكتور محمــود ســعید عمــر : ، ونظــرا لطولــه تــم تــضمینه فــي.م

. .) م٢٠٠٤المعرفــة الجامعیــة ،:اإلســكندریة () ) دراســات فــي تــاریخ العــصور الوســطي 



 ٣

العدد . )١٩(إصدار رقم  Š إصدارات مجلة كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریةومنشور ضمن

  . م٢٠٠٤ لعام ٥٣

ولـــیم أوف نیــــوبره مؤرخــــا للحــــروب الــــصلیبیة فــــي الــــشرق مــــن ســــقوط القــــدس إلــــى الفــــتح  . ١٠

، بحـث تحـت )دراسة تاریخیة نقدیة(. . ) هـ٥٨٣-٤٩٢./  م١١٨٧ -١٠٩٩(اإلسالمي 

 - ٢٠٠٣مجلـــة المجمـــع العلمـــي المـــصري، القـــاهرة، العـــدد الثمـــانون لـــسنة : النـــشر فـــي

  . م٢٠٠٤

فـــي الحملـــة الـــصلیبیة الثالثـــة و تـــداعیاتها ) النمـــسا(دور لیوبولـــد الخـــامس دوق أوســـتریا   . ١١

دوریــة اإلنــسانیات التــي : منــشور فــي، بحــث . ) هـــ٥٩٠ - ٥٨٥./  م١١٩٤ -١١٨٩(

.  م٢٠٠٥ لعــــام ٢١ بالعــــدد ق، ملحــــ)إصــــدار خــــاص(تــــصدرها كلیــــة اآلداب بــــدمنهور، 

  . م٢٠٠٥ لعام ٢٢وأعید نشره في العدد التالي

عمـارة الحـرم : وقف تمیم الداري بالخلیل في العصور الوسطى و دوره في مجالي . ١٢
سیمنار التاریخ السنوي الـذي : ألقى في اإلبراهیمي و ضیافته لألهالي و األجانب، بحث 

اســـتخدامات :" یعقـــده قـــسم الدراســـات العربیـــة بالجامعـــة األمریكیـــة بالقـــاهرة ،فـــي موضـــوع 
: . م٢٠٠٥ مـارس ١٩إلـى ١٧، فـي الفتـرة مـن "مؤسسات وواقفـون ومـستحقون: األوقاف 
العـدد : ١٢، إصدار رقم  ضمن إصدارات مجلة كلیة اآلداب جامعة اإلسكندریة وتم نشره

  . م٢٠٠٥ لعام ٥٤

-١٤٨٨(ي ضــوء خطابــات عوبــدیا البرتینــوري فــالیهــود فــي شــرق البحــر المتوســط فــى،  . ١٣
/  والبحــوث االنــسانیة واالجتماعیــةعــین للدراســات :القــاهرة / ) هـــ ٨٩٥-٨٩٣/ م١٤٩٠
  .)  م٢٠٠٦

ى  فـىبحث ألق. التاریخ االقتصادي لمنطقة البحر المیت فى القرن الثاني عشر المیالدى . ١٤
التــاریخ اإلقتــصادى للــوطن العربــي عبــر :" النـدوة الرابعــة عــشر التحــاد المــؤرخین العـرب :

ومقبـــول للنـــشر فـــي دوریـــة االنـــسانیات الـــصادرة مـــن كلیـــة .). م٢٠٠٦(أكتـــوبر "العـــصور 
  .اداب دمنهور جامعة االسكندریة 

التبـشیریة فـى )        John of monte Corvino(جهـود جـون أف مونـت كورفینـو  . ١٥
بحــــث منــــشور فــــي .). م١٣٢٨- ١٢٩٤(الــــصین  وتاسیــــسة مطرانیــــة بكــــین الكاثولیكیــــة 



 ٤

 جامعـة االسـكندریة العـدد الخـامس –دوریة االنسانیات الصادرة عن كلیـة االداب دمنهـور 
  ٢٠٠٧نوفمبر –والعشرین 

بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة كلیـــة )قـــراءة نقدیـــة. (  م٩٥٧خطـــاب یهـــودى مـــن صـــلقیة عـــام  . ١٦
  . ٢٠٠٧ندریة لعام االداب جامعة االسك

-١٣٠٥()   Foulques de Villaret(   المـشروع الـصلیبي لمقـدم اإلسـبتاریة فولـك دوفیالریـة
العـرب والتحـدیات الخارجیـة : " بحث ألقى فـى مـؤتمر) دراسة تاریخیة نقدیة .) ( م١٣٠٨

ولــــم .)  م٢٠٠٧( أبریــــل ١٩-١٨عقــــد بكلیــــة اآلداب  جامعــــة القــــاهرة   " عبــــر العــــصور
  .د  ینشر بع

بحـــث ألقـــى فـــى مـــؤتمر تطـــویر الدراســـات ": همفـــرى الرابـــع ودوره فـــى تـــاریخ الحركـــة  الـــصلیبیة"
 بحـــث ٢٠٠٨مـــارس ٢٧ - ٢٦ آداب القـــاهرة، مــن –التاریخیــة الـــذى عقـــد بقــسم التـــاریخ 

  .٢٠٠٨منشور في مجلة المؤرخ المصري التي تصدرها الكلیة عدد یولیو 
نـدوة سـعد زغلـول :"      راسـة تاریخیـة، بحـث ألقـى فـى L3 °١٠٥٤حولیة أحیماز بن بلطیـل عـام 

  .كلیة اآلداب جامعة االسكندریة " ابریل  ٢٠٠ /٩-٨عبد الحمید المؤرخ االنسان من 
بحث منشور بدوریـة ." م١٢٩١ – ١٢٨٤فكرة التحالف مع اوروبا عند أرغون، خان مغول فارس 

  .سكندریة االنسانیات الصادرة عن كلیة االداب  بدمنهور جامعة اال
  
 
  .فایزة محمود صقر. د.أ.٢

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

      ٢٠٠١ – العدد السابع – جامعة اإلسكندریة –كلیة اآلداب فرع  دمنهور : مجلة اإلنسانیات  .١

  -:عنوان البحث المشارك 

  " اإلله جحوتى ودوره فى المعتقدات الدینیة والدنیویة فى مصر القدیمة " 

 ٠ جامعة الكویتــــــالعلوم اإلجتماعیة  ات اآلداب وحولی .٢

  ــــــ:                عنوان البحث المشارك

  )٢٤٠٠٥مقبول للنشر فى " (العالقات المصریة الخیتیة فى عصر الدولة الحدیثة  "         
 
 
 



 ٥

  .صالح أحمد هریدي. د.أ.٣
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة    

یخ مصر الحدیث والمعاصر ، الجزء األول ، دار عین للدراسـات دراسات فى تار  .١

  .٢٠٠٥ ، وأعید طبعه عام ١٩٩٩والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة ، القاهرة 

  .٢٠٠٠تاریخ أوربا الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، األسكندریة عام  .٢

لنـــشر، اإلســـكندریة دراســـات فـــى التـــاریخ األمریكـــى ، دار الوفـــاء لـــدنیا الطباعـــة وا .٣

  .٢٠٠٩ ، واعید طبعه بدار بستان المعرفة بكفر الدوار ٢٠٠٠عام 

 ، دار عــین ، عــام لثــانىدراســات فــى تــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر ، الجــزء ا .٤

  .٢٠٠٦وأعید طبعه عام  ٢٠٠٠

ــــــا الحــــــدیث والمعاصــــــر ،  .٥ ــــــدنیا  ) ١٩١٤ – ١٧٨٩( تــــــاریخ أوروب دار الوفــــــاء ل

، واعید طبعه بدار بستان المعرفة لكفـر ٢٠٠٠دریة عام الطباعة والنشر، اإلسكن

    .٢٠٠٩الدوار عام 

تـــاریخ الـــشرق االقـــصى الحـــدیث والمعاصـــر ، دار الوفـــاء لـــدنیا الطباعـــة والنـــشر  .٦

   ، واعید طبعه ٢٠٠٠باإلسكندریة عام 

تــاریخ العالقــات الدولیــة والحــضارة الحدیثـــة ، دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة والنـــشر،  .٧

    . .٢٠٠٩، بدار بستان المعرفة لكفر الدوار عام ٢٠٠٠ریة عام اإلسكند

 ى وأعیـد طبعـه عـام٢٠٠٣دراسات فى تاریخ العرب الحـدیث ، دار عـین ، عـام  .٨

  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٥

 ٢٠٠٤الجالیات فى مدینة اإلسكندریة فى العصر العثمانى ، دار عین ، القاهرة  .٩

. 



 ٦

 –المنـصورة ( ثمانى فصول من تاریخ المدن المصریة خالل العصر الع . ١٠

  .٢٠٠٤دار عین ، القاهرة ، ) رشید 

دار  ) ١٩١٤-١٨٧٢/ هــ١٣٣٦-١٢٨٩(عسیر تحت الحكم العثمـانى  . ١١

وأعیـد طبعـه ضـمن كتـاب دلراسـات  . ١٩٩٥المعرفة الجامعیة باإلسـكندریة عـام 

  .٢٠٠٧ ô ٢٠٠٥ ô ٢٠٠٣فى تاریخ العرب الحدیث ، طبعات 

حتالل البریطانى حتى الحرب العالمیة الجالیات الیونانیة فى مصرمن اال . ١٢

، دار المعرفة الجامعیة باإلسكندریة  ) ١٩١٤ – ١٨٨٢( األولى               

  .١٩٩٤عام 

 –اإلسـكندریة ( دراسة عن بعض جمارك مصر فـى القـرن الثـامن عـشر  . ١٣

 ، وتـم ١٩٨٩دار المعرفـة الجامعیـة باإلسـكندریة عـام )  البرلس - رشید–دمیاط 

عــــه ضــــمن كتــــاب دراســــات فــــى تــــاریخ مــــصر الحــــدیث الجــــزء األول ، إعــــادة طب

  .٢٠٠٥ ô ١٩٩٩طبعتى 

التعلــــیم فــــى مـــــصر فــــى القــــرن الثـــــامن عــــشر ، دار المعرفــــة الجامعیـــــة  . ١٤

 ، وتـم إعـادة طبعـه فـى كتـاب دراسـات فـى تـاریخ مـصر ١٩٨٩باإلسكندریة عام 

  .٢٠٠٥ ô ١٩٩٩الحدیث ، الجزء األول ، طبعتى 

ریخ وقـایع مـصر القـاهرة المحروسـة ، كنانـة اهللا فـى تحقیق مخطوط ، تـا . ١٥

ـــان  ـــابع المرحـــوم حـــسن أغـــا عزب ـــن الحـــاج إبـــراهیم ت ـــألیف مـــصطفى ب أرضـــه ، ت

 ô ١٩٨٩هـ ، دار المعرفة الجامعیة باإلسكندریة عـام ١١٥٠-١١٠٠الدمرداشى 

 مركــز تــاریخ مــصر المعاصــر ، –وأعیــد طبعــه ، بــدار الكتــب والوثــائق القومیــة 

  .٢٠٠٢م القاهرة عا



 ٧

الحــرف والــصناعات فــى عهــد محمــد علــى ، دار المعــارف باإلســكندریة  . ١٦

 ) .الماجستیر  ( ٢٠٠٤ ، وأعید طبعه بدار عین بالقاهرة عام ١٩٨٥عام 

)  م١٧٩٨-١٥١٧/ هـ١٢١٣-٩٢٣( مانیة دور الصعید فى مصر العث . ١٧

 ، أعیـــد طبعــه بـــدار عــین بالقـــاهرة تحـــت ١٩٨٤دار المعــارف باإلســـكندریة عــام 

 ) .دكتوراه  . ( ٢٠٠٦م الصعید تحت الحكم العثمانى بالقاهرة اس

  .أحمد محمد إسماعیل الجمال.د.أ.٤
   :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة  

 Laأضــواء جدیــدة علــي وصــف تفــافیح منــارة جــامع الموحــدین بإشــبیلیة " بحــث بعنــوان  .١

Giralda "  " العــدد الثــامن " بمجلــة كلیــة اآلداب ـ جامعــة اإلســكندریة ـ فــرع دمنهــور
 . م ٢٠٠١

" دور الحضارة اإلسالمیة في نهضة علم الفلك في عصر الدولة العباسیة " بحث بعنوان  .٢
العـدد الحـادي عـشر ـ " منشورات اتحاد المـؤرخین العـرب بالقـاهرة " بمجلة المؤرخ العربي 

  . م ٢٠٠٣س مار Ï المجلد األول 
حــوار الحــضارتین العربیــة والغــــربیة عبـــر  " شــاركت فــي فعالیــات المــؤتمر الــدولي الثـــاني  .٣

بالتعاون مع مركز الدراسـات العربي ـ األوروبي ـ باریس والذي عقـد فـي " البحر المتوسـط 
طــــرق التجــــارة للمغــــرب " م بجامعــــة بیــــروت العربیــــة ببحــــث عنوانــــه ٢٠٠٠ / ٥ / ٩-٧

وتم نشر البحث بمجلـة / الثاني عشر المیالدي / ل القرن السادس الهجري واألندلس خال
العـدد الثـاني عـشر ـ المجلـد = منـشورات اتحـاد المـؤرخین العـرب بالقـاهرة = المؤرخ العربـي 

 .                     م ٢٠٠٤مارس = األول 

ي عهـد الدولـة أثر ازدهار حركة الترجمة علي النهضة العلمیة في بغـداد فـ" بحث بعنوان  .٤
بمجلـة كلیـة اآلداب جامعـة اإلسـكندریة  ـ فـرع ) ) علـم الطـب ـ علـم الـصیدلة ( العباسـیة 
  .  م ٢٠٠٤) العدد التاسع عشر ) دمنهور 

بحث بعنوان تاریخ مدینة تینملل قاعدة إقلیم السوس ببالد المغرب فى النصف األول مـن  .٥
 نــشره بمجلـة كلیـة اآلداب ـ جامعــة تـم. الثـاني عـشر المــیالدي / القـرن الـسادس الهجــري 

  .م ٢٠٠٥أغسطس . المنوفیة ـ العدد السابع والثالثون 
بمجلـة أریـف " حركـة الترجمـة والنهـضة العلمیـة فـى بغـداد زمـن العباسـیین " بحث بعنـوان  .٦

  .  م ٢٠٠٥أبریل " السنة الثامنة  � ٨٨عدد رقم  � ةاألرمینی



 ٨

  ) : كتب دراسیة ( المؤلفات العلمیة 
  . یخ العرب قبل اإلسالم  تار  )١(
 . دراسات في تاریخ الحضارة اإلسالمیة  )٢(

 .  تاریخ الدولة العربیة وحضارتها  )٣(

 . لمحات في تاریخ الحضارة اإلسالمیة  )٤(

 . تاریخ مصر اإلسالمیة وحضارتها  )٥(

 . َ◌تاریخ الدولة العباسیة وحضارتها  )٦(

 . دراسات في تاریخ المغرب واألندلس  )٧(

  .مي دراسات في التاریخ اإلسال )٨(
  . تاریخ الدویالت المستقلة  )٩(

  : كتب منشورة 
علـم ( أثر ازدهار حركة الترجمة عـلى النهضة العلمیة فـى بغداد فى عهد الدولة العباسیة  )١(

 . م Š٢٠٠٥ مركز اإلسكندریة للكتاب )  علم الصیدلة –الطب 

 ر     عص" دویالت الصقالبة العامریین فى شرق األندلس ( دراسات في تاریخ األندلس  )٢(

  .م ٢٠٠٧ مركز اإلسكندریة للكتاب " ) دویالت الطوائف 
 

  
  .محمد رفعت اإلمام. د.٥

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة  

  )٢٠٠٣القاهرة  ( ١٩٦١-١٨٩٦األرمن فى مصر  .١

  )٢٠٠٢القاهرة  ( ١٩٢٣-١٨٧٨القضیة األرمنیة فى الدولة العثمانیة  .٢

عامـــًا مـــن حیـــاة  + ٥٠" أونـــیج أوف كـــایرو " یـــة عـــن ألبـــوم بـــاللغتین العربیـــة واإلنجلیز  .٣
  )٢٠٠١القاهرة (  مصر –صائغ أمنى 

  )١٩٩٩القاهرة ( تاریخ الجالیة األرمنیة فى مصر  .٤

  )١٩٩٥القاهرة ( األرمن فى مصر فى القرن التاسع عشر  .٥

مجلــة أحــوال مـــصریة ، " ألكــسندر صــاروخان بــین المـــصرى أفنــدى والفیــق بانـــشونى "  .٦
  .٢٠٠٥ ، ریبع ٢٨  الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة باألهرام ، العدد مركز     



 ٩

مجلـة مـصر : ، ملـف وثـائقى منـشورًا فـى " الجالیـة األرمنیـة  .. ١٩١٩الجالیات وثورة  .٧
  .٢٠٠٥الحدیثة، الهیئة المصریة العامة لدار الكتب والوثائق القومیة ، العدد الرابع ، 

ــــسیاسة الدولیــــة ، عــــدد " ت التــــصعید األزمــــة األوكرانیــــة وٕاحتمــــاال"  .٨ ــــایر ١٥٩، ال  ، ین
٢٠٠٥. 

 G ١٥٨السیاسة الدولیة ، عـدد "  الكندیة وتداعیات الملف الرمنى –العالقات التركیة "  .٩
  .٢٠٠٤أكتوبر

ـــدواعى اإلســـترتیجیة واإللتزامـــات "  . ١٠ ـــین ال ـــاس ب ـــادة األجن الوالیـــات المتحـــدة وٕاب
  .٢٠٠٤ ، یولیه ١٥٧، السیاسة الدولیة ، عدد " األخالقیة 

الــسیاسة الدولیــة ، عــدد " إبـادة التنــوع بــین قــضایا الــصراع وحقـوق اإلنــسان "  . ١١
  .٢٠٠٤ ، ینایر ١٥٥

دراســـات فــــى التــــاریخ : منــــشورًا فــــى " األرمـــن وصــــناعة الــــسجر المـــصریة "  . ١٢
  .٢٠٠٣الحدیث والمعاصر، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة 

 G ٦٠، القــــــدس ، عــــــدد " لهولوكوســــــت الوظیفــــــة األیدیولوجیــــــة لــــــصناعة ا"  . ١٣
  .٢٠٠٣دیسمبر 

، القـدس ، عـدد " توسیع المدى األرمنـى ... العالقات اإلسرائیلیة القوقازیة "  . ١٤
  ٢٠٠٣ ، نوفمبر ٥٩

، الـسیاسة " اللعـب علـى المتناقـضات .. اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة فى القوقاز  . ١٥
  .٢٠٠٣، أكتوبر ١٥٤الدولیة ، عدد 

  .٢٠٠٣، القدس ، یونیه " أول إبادة عربیة  : الفلسطینوسید "  . ١٦

، القــدس ، مركـــز " شـــوكه فــى حلــق إســـرائیل : الحــى األرمنــى فـــى القــدس "  . ١٧
  .٢٠٠٣اإلعالم العربى ، عدد فبرایر 

، الـــسیاسة الدولیـــة ، " نـــشأة المفهـــوم ومعـــضالت التطبیـــق : إبـــادة الجـــنس "  . ١٨
 .٢٠٠٣ ، ینایر ١٥١عدد 

الــسیاسة " جیــة بــین أزمــة بــانكیزى والــدور األمریكــىالعالقــات الروســیة الجور "  . ١٩
  .٢٠٠٢،  أكتوبر ١٥٠الدولیة ، عدد 



 ١٠

" " تــــداخالت األعــــراق والــــنفط والــــسیاسة .. مــــشكالت األمــــن فــــى القوقــــاز "  . ٢٠
  .٢٠٠٢ ، یولیه ١٤٩السیاسة الدولیة ، عدد 

ـــراق القوقـــاز: الوجـــود األمریكـــى فـــى جورجیـــا "   ، أبریـــل ١٤٨، الـــسیاسة الدولیـــة ، عـــد " إخت
٢٠٠٢. 

 .٢٠٠٢ ، ینایر ١٤٧الدولیة ، عدد ، السیاسة " جورجیا واألزمة األبخازیة "  . ٢١

" " صـــراع الـــشرعیات بـــین حـــق الـــشعب ومنطـــق الدولـــة : مـــشكلة كارابـــاخ "  . ٢٢
  .٢٠٠١ ، أكتوبر ١٤٦السیاسة الدولیة ، مؤسسة األهرام ، عدد 

 
  .عبد المنعم محمد مجاهد. د.٦
  :لمؤلفات العلمیةالكتب واألبحاث وا  

  :األبحاث المنشورة 
، مجلـة اإلنـسانیات ـ كلیـة اآلداب ـ "  التعبیر عن الندم مـن خـالل األدب المـصري القـدیم" .١

  .٢٠٠٦فرع دمنهور ـ جامعة اإلسكندریة ، 
فـي كتـاب المـؤتمر " فـي اللغـة المـصریة القدیمـة " یـد = " Drtالـدالالت الـسیاقیة للفظـة " .٢

دراســات فــي آثــار الــوطن "م لآلثــاریین العــرب، النــدوة العلمیــة الثامنــة، التاســع لإلتحــاد العــا
  .٢٠٠٦الحلقة السابعة، القاهرة، " العربي

فـي كتـاب المـؤتمر " فـي اللغـة المـصریة القدیمـة " ذراع/ید = " cالدالالت السیاقیة للفظة " .٣
  .٢٠٠٧السادس لكلیة اآلثار بالفیوم ، 

بالكتــاب التكریمــي لألســتاذ الــدكتور " ریة القدیمــة التعبیــر عــن اإلعــراض فــي اللغــة المــص" .٤
  .٢٠٠٧عبد الحلیم نور الدین ، القاهرة ، 

الـــسمات التنـــسیقیة لقـــوائم القـــرابین الـــصغیرة الـــواردة علـــى جـــدران مقـــابر األفـــراد بــــالجیزة " .٥
، بمــؤتمر كلیــة اآلثــار جامعــة القــاهرة الــدولي األول عــن الجیــزة عبــر العــصور ، " وســقارة
٢٠٠٨.  

، بــالمؤتمر الــسنوي األول لجامعــة اإلســكندریة عــن " رش-اصــر الــزار فــي لوحــة بنــتعن" .٦
  .٢٠٠٨" " العلوم اإلنسانیة وقضایا البیئة"

  
  : الكتب المنشورة 

  .٢٠٠٨الید في اللغة المصریة القدیمة ، مطبعة الجمل الحدیثة ، دمنهور ،  .١
   



 ١١

  
 
  .أحمد عبد العزیز عیسى. د.٧

   :العلمیةالكتب واألبحاث والمؤلفات 

مجلـة .جوانب من الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للروادسة فى مصر فـى العـصر العثمـانى.١
  .٢٠٠٦اإلنسانیات، آداب دمنهور 

مجلة ). م١٧٩٨ – ١٥١٧/ هـ١٢١٣ – ٩٢٣(البوسنیون فى مصر فى العصر العثمانى  .٢
 .٢٠٠٧ جامعة القاهرة –المؤرخ المصرى، كلیة اآلداب 

بحــث منــشور ضــمن النــدوة التــى .م١٨٠٧ مــارس ٣١لیزیــة فــى رشــید هزیمــة الحملــة اإلنج .٣
ُعقــــدت بــــدار الكتــــب القومیــــة بالقــــاهرة بمناســــبة مــــرور مــــائتى عــــام علــــى هزیمــــة الحملــــة 

 .٢٠٠٧اإلنجلیزیة على مصر، نوفمبر 

( حجج التجارة والتركات الواردة من محكمة سالونیك لمحكمة رشـید فـى العـصر العثمـانى  .٤
 ).تحت النشر 

 
  .أحمد سعید عثمان. د.٨

  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

التطور المعماري والعمراني بالقـاهرة مـن عهـد محمـد علـي إلـى : "رسالة الماجستیر بعنوان .١
  "عهد إسماعیل

التطور العمراني و المعماري بمدینـة االسـكندریة مـن عهـد محمـد : "رسالة الدكتوراه بعنوان .٢
  " على الي عهد اسماعیل

 
  . إبراهیم محمد علي مرجونة.د.٩

  : الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

 كتاب تاریخ األیوبیین والممالیك .١

ـــــــــو التركمـــــــــان فـــــــــى أذربیجـــــــــان والعـــــــــراق                             /بحـــــــــث بعنـــــــــوان  .٢ ـــــــــسیاسى للقراقیونل ـــــــــدور ال  ال
سادس نشر بدوریـة كلیـة االداب بـدمنهور العـدد الـ).م١٤٦٨ – ١٣٨٠/ هـ٨٧٣ – ٧٨٢(

  ٢٠٠٨والعشرون یونیه 
منـشور " " ضبابیة المـستقبل: حیرة الحاضر : غموض الماضى : األكراد " مقال بعنوان  .٣

  .٢٠٠٥سبتمبر " السنة الثامنة  : ٩عدد رقم " " أریف" بالملحق الشهري العربى لجریدة 



 ١٢

  منـــشور بـــالملحق الـــشهري العربـــى" " المغـــول مـــن الهمجیـــة إلـــى الحـــضارة" مقـــال بعنـــوان  .٤
  .٢٠٠٦أغسطس " السنة التاسعة  : ٨عدد رقم " " أریف" لجریدة  

منشور بمجلة ابن بطوطـة القـرن " " مدینة إسالمیة في قلب أوروبا: شنترة " مقال بعنوان  .٥
utaibnbatt.www-: على موقع ٢٠٠٥العدد السادس " الحادى والعشرین اإللكترونیة 

org.mag.  
منـــشور بمجلـــة ابـــن بطوطـــة القـــرن الحـــادى " " شـــنترین عـــروس األنـــدلس" مقـــال بعنـــوان  .٦

ibnbattuta.www- : على موقع ٢٠٠٥العدد الثامن " والعشرین اإللكترونیة 
org.mag. 

منــشور بمجلــة ابــن بطوطــة " " ميالمجتمعــات اإلســالمیة بالمــشرق اإلســال" مقــال بعنــوان  .٧
ــــــــــة  ــــــــــرن الحــــــــــادى والعــــــــــشرین اإللكترونی ــــــــــع ٢٠٠٥العــــــــــدد التاســــــــــع " الق ــــــــــى موق : عل

 org.mag-ibnbattuta.www. 
منشور بمجلة ابن بطوطة القرن الحادى " " الفن اإلسالمي وأثره في أوروبا" مقال بعنوان  .٨

ــــــــــــــــع ٢٠٠٥العــــــــــــــــدد الحــــــــــــــــادي عــــــــــــــــشر " اإللكترونیــــــــــــــــة والعــــــــــــــــشرین  ــــــــــــــــى موق : عل
 org.mag-ibnbattuta.www.  

  
 

  .ماهر محمد السید أبو السعید. د.١٠
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة  

ـــوان  .١ ـــة" رســـالة ماجـــستیر بعن ـــصلیبیة وتأثرهـــا بالعوامـــل الجغرافی ـــشرق الحـــروب ال  فـــي ال
، جامعـــــــة . هــــــــ ٦٩٠ – ٤٨٩/ م ١٢٩١ – ١٠٩٥فیمـــــــا بـــــــین " األدنـــــــى اإلســـــــالمي 

 . ، بتقدیر عام ممتاز ٢٠٠٣اإلسكندریة ، 

 – ٤٩٢/م ١١٨٧-١٠٩٩" مدینــة القــدس تحــت حكــم الالتــین " رســالة دكتــوراه بعنــوان  .٢
ف بتقـدیر مرتبـة الـشر ( م ٢٠٠٧هـ ، دراسة حضاریة ، جامعة اإلسـكندریة ، یونیـو٥٨٣

  ) .األولى 
 

  .فایزة محمد حسن ملوك. د.١١
  :الكتب واألبحاث والمؤلفات العلمیة

نـــشاط الـــساقزین فـــي مجـــال النقـــل البحـــري فـــي مـــصر فـــي القـــرنین الـــسابع عـــشر والثـــامن عـــشر  
  )دون بیانات نشر(. المیالدیین

 
 
 


