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Educational Background  2003 قســـــــــ  التـارتا يـــــــــعاـة التـارتا اداـدجـم وا عـا ـــــــــر  ليـة اآلداب  ـامعـة  –: دكتوراه في اآلداب

(. ""تقدجر 1798-1517ا نصــــور  في مو)ــــوت االايوي التغارتة ا  رصية في مصــــر في العصــــر الع  ا   

 مرتاة الشرف األولى "".

 1998 : ــــتاآل في اآلداب ا قســــــ  التارتا ا يــــــعاة التارتا ادادجم وا عا ــــــر  لية اآلداب  امعة –ما ســ

 ا نصور  في مو)وت االعالقاي ا صرتة ادحجازتة في القرن ال امن عشر( تقدجر م تاز.

 1994ا نصور . لية اآلداب،  امعة  -قس  التارتا  -: دبلوم الدراساي العليا 

 1992 قس  التارتا،  لية اآلداب ـ  امعة ا نصور  –: ليسا س في اآلداب. 
 

 

 

Research Interests   

 

 

Publications (Selected)   

 الكتب العل ية ا نشور :
  ــــلة تارتا ــــلســ العالقاي ا صــــــرتة ادحجازتة في القرن ال امن عشــــــر، الايعة ا صــــــرتة العامة للكتاب ســ

 .1999، القاهر ، 149ا صرتة العدد 

  والثآلو  الايوي التغارتة ا  رصية في مصــر الع  انية، الايعة ا صــرتة العامة للكتاب، ســلســلة العائلة

 .2008، القاهر ، 275تارتا ا صرتان، العدد 

 ،2015مصر،  ا  ارصة في مصر في القرن ال امن عشر، مكتاة اإلسكندرتة. 

 ،2016 مصر، ييا ادجامع األزهر في العصر الع  ا  ، مكتاة اإلسكندرتة. 

  .االيـــــفآلاك في تكقيب كتاب نلاة اليكر في تدباآل نيل مصـــــر، تاليف عاي بايـــــا ماارك، بالتعاون مع  .د

 .2005لطيية مك د سال ، د. حنان مك ود عزوز،

P
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  ،2005، دار الكتب والوثائب ا صرتة، 2م،  ـ1873تكقيب مضابط  لساي مغلس يورى النواب. 

 األبكاث العل ية املاك ة ا نشور :
  مغلة ا عاد الير س ي للدراساي اال ت اعية 1801-1798موقف يرتف مكة من الير سيان في مصر ،

 .1999والقانونية، القاهر  

  ،  ا  ارصة في اإلسكندرتة في العصر الع  ا   ) ن كتاب، الطوائف ا انية في مصر في العصر الع  ا

اوعاي مركز الاكوث والدراساي إيراف د. رءوف عااس حامد، تكرتر نا ر  ح د إبراهي ، مط

 .2003اال ت اعية،  امعة القاهر ، 

  2003، مغلة  رتف، العدد القاهر  1816-1812بع ة التنوتر والت رتب. 

 ،2003حجة وقف مك د عاي بايا عاي تكيتي مكة وا دجنة، مغلة الروزنامة، دار الكتب والوثائب ا صرتة. 

  الع  انية بان الرفض والقاول، ) ن كتاب االحتغاج والرفض في اندماج الرعية في األو اقاي العسكرتة

مصر في العصر الع  ا  ، إيراف د. رءوف عااس حامد، تكرتر نا ر  ح د إبراهي ، مطاوعاي مركز 

 .2004الاكوث والدراساي اال ت اعية،  امعة القاهر ، 

 2004ب القومية موقف مك د عاي من  يراف مكة، مغلة مصر ادادج ة، دار الكتب والوثائ. 

  عائلة الشراجبي ودورها االقتصادي واال ت اعي في مصر الع  انية، ) ن كتاب، اليرد واملجت ع في مصر

الع  انية، إيراف د. رءوف عااس حامد، تكرتر نا ر  ح د إبراهي ، مطاوعاي مركز الاكوث والدراساي 

 .2005اال ت اعية،  امعة القاهر ، 

 2006األزهر، مغلة الروزنامة، العدد ال الم، دار الكتب والوثائب ا صرتة،  رواق ا  ارصة في ادجامع. 

  ناعة وتغار  األق شة في مصر خالل العصر الع  ا  ، مغلة الروزنامة، العدد الرابع، دار الكتب والوثائب 

 .2007القومية،

  ا  ، ادج عية ا صرتة العل اء وتكوتن الثآلو  في مصر خالل القرن ال امن عشر، سي نار التارتا الع 

للدراساي التارتلية، إيراف د. رءوف عااس حامد، تكرتر نا ر  ح د إبراهي ، مطاوعاي مركز الاكوث 

 .2008والدراساي اال ت اعية،  امعة القاهر ، 

  ثر النكاس في تطور الصناعاي ادارفية في مصر خالل العصر الع  ا  ، ) ن كتاب،  دل ا و)وعية 

 .2012تابة تارتا مصر، تكرتر نا ر  ح د إبراهي ، الايعة ا صرتة العامة للكتاب، القاهر ، والذاتية في ك

  التطوراي اداضارتة والع رانية في اإلسكندرتة خالل العصر الع  ا  ، ) ن كتاب، تطور مدن دلتا مصر

 .2012اداضارتة والع رانية،  امعة  وسيد، طوكيو، 

  االقتصاد في مصر الع  انية "، مغلة مصر ادادج ة، دار الكتب والوثائب ا صرتة،  عاى" ذهب التكرور و ثره

 .2014، جناجر 13القاهر ، العدد 

   م، ) ن كتاب في رحاب 1805ـ 1517هـ / 1220ـ  923 ناعة السكر وتغارته في مصر خالل العصر ال ع  ا

ية مك د سال  وآخرون، دار ا عرفة التارتا، إهداء للدكتور ح اد مك ود إس اعيل، تكرتر  .د. لطي

 .2014ادجامعة، اإلسكندرتة، 

  الادو وقافلة ادحج ا صري خالل العصر الع  ا  ، ) ن كتاب الادو في العال  العرب  عبآل العصور، ادجزء

 .2015األول، دار ا عارف، القاهر ، 

    ا ركز العرب  للدراساي ، مغلة  سطور، 1630 -1517التغار الكارمية في مصر في العصر الع  ا

 .2015السياساي، الدوحة، قطر، 



 

  تصدجر ال الل من اإلسكندرتة و ثره عاى األو)ات داخل ا دجنة، مغلة ادج عية ا صرتة للدراساي

 .2015، القاهر ، 49التارتلية، العدد 

    2016النشر،  ، مكتاة اإلسكندرتة، تكت1812-1538هـ/1227-945ييا ادجامع األزهر في العصر الع  ا. 

 

  امعة  -، مغلة  لية اآلداب1798- 1517  دور الوقف في التطور الع را   لإلسكندرتة في العصر الع  ا 

  .2018ا نوفية، مصر، 

  ا اعوثون ا صرتون إلى فر سا وصناء الدولة ادادج ة خالل عصر مك د عاي، مغلة  لية اآلداب  امعة

 .2018اإلسكندرتة، 

  مغلة رواق التارتا والفآلاث، مركز حسن بن مك د للدراساي 1830 /1517تغار القاهر   ياهاندر ،

 .2019التارتلية، الدوحة، قطر، 

 2019، الروصية الاندجة في ا عامالي القطرتة، مغلة دراساي تارتلية،  امعة الاصر ، العراق 

 

  بكاث بل اي غاآل العرصية:

The Fez Merchants in Eighteenth –Century Caro, Society and Economy in Egypt and the 

Eastern Mediterranean 1600-1900,Edited by Nelly Hanna and Raouf  Abbas, The American 

University in Cairo, 2004 

 Le Sharif De La Macaque Et Les François Durant  L Expedition D Egypte, L Expedition de 

Bonaparte vue d Egypte, Egypte Monde Arabe,  

Cedej, Le Caire, 1999. 
Piety and Profit: The Haramayn Endowments in Egypt ( 1517- 1814, Held in Trust Waqf in The Islamic World. 

Edited by Pascale Ghazaleh, The American University in Cairo Press cairo New York, 2011.   

 

 تكت النشر:
   مغلة رواق التارتا والفآلاث، مركز حسن 1973- 1966 ول وحد  نقدجة في ادخليج العرب  رتال قطر دب ،

                                                               بن مك د للدراساي التارتلية، الدوحة، قطر،
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