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 بالقاهرة    7/12/1968 :              تاريخ الميالد 

 متزوج  :      الحالة االجتماعية 

 مصرى  :       الجنسية 

 ليةك - ريخ الحديث بقسم التاريخالتا أستاذ مشارك :            الدرجة الوظيفية
 .جامعة القاهرة  -اآلداب 

 (00202)  39768518:     مصر -القاهرة تليفون 
      :(0020) 1201199678 

 : 6660909111(9909) 

 (009)09161961قطر          :  –الدوحة تليفون 
    nasseribrahimh@yahoo.com:                   البريد اإللكتروني

 المؤهالت:  
،  2003إبريل  19دكتوراه فى التاريخ الحديث، جامعة القاهرة ،  -

مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع 
 األجنبية. الجامعات

بتقدير  1997مايو 18ماجستير فى التاريخ الحديث، جامعة القاهرة ،  -
 ممتاز .

 1991جامعة القاهرة ، مايو  –ريخ ليسانس ممتازة من قسم التا -
 . (جيد جدًا مع مرتبة الشرف األولى )بتقدير
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 التدرج الوظيفى :     

التاريخ الحديث بكلية اآلداب جامعة القاهرة ابتداء من  مشارك أستاذ  - 
  . 2008يوليو  22
التاريخ الحديث بكلية اآلداب جامعة القاهرة من يونيو  أستاذ مساعد -

 . 2008إلى يوليو  2003
 1997داب جامعة القاهرة ، من يونيو آلبكلية ا التاريخ الحديث مدرس -

 .2003إلى مايو
إلى  1992اكتوبر  24التاريخ الحديث بآداب القاهرة من  معيد - 

 . 1997يونيو
 الخبرة التدريسية:

 م3002إلى سبتمبر  3002درس بجامعة القاهرة بين سبتمبر  -

إلي  3002جامعة الدمام من سبتمبر  -تدريس بكلية اآلداب للبناتوانتدب معارًا لل -
 م.3002سبتمبر 

جامعة قطر  –وُرِشح للعمل معارًا بقسم العلوم اإلنسانية / كلية العلوم واآلداب  -
 .(وحتى تاريخه م3002)بدءًا من سبتمبر القادم 

 : ةالمنشور المقاالت      
جلة حوليات إسالمية في : م،  ("1801– 1798) الفرنسيون ونظام االلتزام: " -1
(Islamologiques Annales) الصادرة عن المعهد الفرنسي لألثار الشرقية  37،العدد رقم

 .[ 54 -31ص ص ]،  2003بالقاهرة 

، فى كتاب  (”حد ضباط الحملة الفرنسية ) الضابط هويه ألشهادة تاريخية مؤجلة "  – 2
( ، مذكرات ضابط من جيش الحملة "  1801 – 1798: الحملة الفرنسية على مصر )

شراف ا.د / مديحة دوس ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة   2005هويه " ، مراجعة وا 
 [ .   65 - 51] ص ص 

 – 1798)سكندرية " إلفردة الفرنسيس ، قراءة تحليلية لقوائم الفردة بمدينة ا"  - 3
، المجلد الثالث ، دار الكتب  ئق) الروزنامة (مجلة الحولية المصرية للوثا( ، فى : 1801

 [ . 493 - 387ص ص  ] 2006والوثائق القومية ،القاهرة 
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(، فى 1848 - 1805) بوية " ، صناعة القرار عند محمد على باشاأل" الشورى ا  -4
، المجلد الثانى ، مكتبة الدار العربية للكتاب  44، العدد رقم المجلة التاريخية المصرية :
   [ . 378 - 337 ص ص  ، ] 2006لقاهرة  نوفمبر با

) وقفيةةة صةةال   "صااادر الفقهاااء والفقااراء بااالندر السااكندرى فااى القاارن النااامن عشاار" – 5
، المجلةد الرابةةع ، دار  مجلةة الحوليةة المصةرية للوثةائق) الروزنامةة (يةوبى ( ، فةى : ألالةدين ا

 [ .  248 – 193ص ص  ] 2007الكتب والوثائق القومية ،القاهرة 

فةةي : التةةاريخ المقةةارن للشةةرق األوسةةط  ، " فكاار الحملااة الفرنسااية ينظااام االلتاازام فاا " - 6
الطبعةة األولةى المجلةس األعلةى للثقافةة ، )حلقة بحثية(، تحرير بيتر جةران و رءوف عبةاس ،

 [ . 69 - 45]ص ص  2005القاهرة 
: ىفةةمنشةةورًا ، "جلبااىقااراءة فااى سااياحتنامة مصاار لااا"أوليا ، ة كياامصاار بعيااون تاار" -7

 الشةيخ الةدكتور إلةى سةمو سلطان بن محمد القاسمى، أمير من هذا الزمان، دراسات مهةداة
الجمعيةةة ، ا.د/ عبةةادة كحيلةةة ي بمناسةةبة بلو ةةه سةةن السةةبعين، تحريةةرالقاسةةممحمةةد سةةلطان 

  .[303 – 082، ] ص ص (م3000/  هة 0320المصرية للدراسات التاريخية)
: رءوف عبةةةاس المةةةنرا اإلنسةةةان، فةةةى فاااي فكااار رءو  عبااااس "، " نقاااد االستشااارا  -8

، ] ص 3000، الهيئةةةة العامةةةة لقصةةةور الثقافةةةة، القةةةاهرة 57إصةةةدارات خاصةةةة، العةةةدد رقةةةم 
  [.22 – 82ص 

: رءوف عبةةةةاس المةةةةنرا "، فةةةةى الترجمااااة والمشاااارو  الفكاااارب عنااااد رءو  عباااااس"  -9
، 3000لقصةور الثقافةة، القةاهرة  ، الهيئةة العامةة57اإلنسان، إصدارات خاصة، العدد رقم 

 [.070 – 025] ص ص 
فةى مجلةة تةراث،  اً " ، منشةور الحرملك والسالملك، دائرة سرية ضمن مجتما  مدلا "  - 10

، نةةةوفمبر 431ت ، العةةةدد رقةةةم دوريةةةة تراثيةةةة ثقافيةةةة منوعةةةة تصةةةدر عةةةن نةةةادى تةةةراث اإلمةةةارا
0242.    

التاسااا  عشااار، فاااى ضاااوء تقريااار "عاااادات وتقالياااد المجتمااا  المكاااى أواخااار القااارن  -11
فى مجلة تةراث، دوريةة تراثيةة ثقافيةة منوعةة تصةدر  ، منشوراً  كرستيان سنوك هيرجرونجى "

 .0242، أكتوبر 433العدد رقم  ،عن نادى تراث اإلمارات

فةى مجلةة تةراث، دوريةة  اً ، منشةور "طوا  العالم فى القرن الساب  عشار أوليا جلبى،"  -12
 .0242، فبراير 401العدد رقم  ،تصدر عن نادى تراث اإلماراتتراثية ثقافية منوعة 
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فةةى مجلةةة  منشةةوراً  "،" هااوامع علااى صاافحات التاااريخ االجتماااعى: نفيسااة خاااتون -13
 إبريةل، 431العةدد رقةم  ،تراث، دوريةة تراثيةة ثقافيةة منوعةة تصةدر عةن نةادى تةراث اإلمةارات

0244. 
فةةى مجلةةة  اً منشةةور  " سااة قباائ مااائتى عااامأيااام الااوالئم وعااادة الضاايافة فااي المحرو  " -14

، 414تةةةةراث، دوريةةةةة تراثيةةةةة ثقافيةةةةة منوعةةةةة تصةةةةدر عةةةةن نةةةةادى تةةةةراث اإلمةةةةارات العةةةةدد رقةةةةم 
 . 0244يونيو
 األفةةةق ارشةةةتراكىجريةةةدة فةةةى  اً " منشةةةور  الناااورة المصااارية فاااى فكااار رءو  عبااااس"  -15

.  2011طس مةن أ سة 43، بتاريخ السبت  www.socialisthorizon.netة، ارلكتروني
نبااوءة مااؤرل :النااورة ، تحةةت عنةةوان : 04مجلةةة الطليعةةة نشةةرها مةةرة أخةةرى فةةى  ُأِعيةةد  ) وقةةد 

ص ص  ، ]0240، شةتاء  4، كتاب  ير دورى، العدد رم المصرية فى فكر رءو  عباس
20 – 21.] 

)  "حركة صادرات الحبوب بين اإلسكندرية ومالطة إبَّان أزمة الحصار القارى"  -16
،، مكتبة الدار العربية  47، العدد رقم المجلة التاريخية المصرية ، فى :( 1815 -1807
  [ . 328 - 287 ص ص  ، ]م 2012 – 2010القاهرة  ، للكتاب 

نفيسة خاتون "المرادية" صفحة من التاريخ االجتماعى للجوارى فى مصر قبيئ  " -17
، دار  تاسع، المجلد ال نامة (مجلة الحولية المصرية للوثائق) الروز ، فى : "عصر التحديث

 [ . 152 – 93ص ص  ] 2011الكتب والوثائق القومية ،القاهرة 

 
 مقاالت تحت النشر :

عدد  ، تحت النشر ، فىفي العصر العنمانى فى مصر القهوة شربوطقوس  آداب"   -1
 مالأع يتضمن نشر (باللغة اإلنجليزيةبالقاهرة )عن الجامعة األمريكية  سوف يصدرخاص 

بالقاهرة ، تحت السنوى بالجامعة األمريكية  التاريخ ناريميسالندوة العلمية التى عقدت ب
 22 -20 )" الدذاء فى التاريخ العربى : الدذاء فى النقافة ، السياسة والمجتم  " عنوان
 .(2008مارس 

تحت النشر ضمن " 1815 – 1807  القمح ومشرو  االستقالئ عند محمد على"  -3
جمال حجر، أستاذ التاريخ الحديث  تاذ الفاضل د.سمجمعة تكريمًا لألسات بحوث ودرا

 والمعاصر بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية.
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 : جنبية ألمقاالت باللدة ا      
 1 - « L’émir Mamelouke et Le général Française L’ Histoire de la principauté de Girga à 

travers la Correspondance de Murad Bey”  , (CEDE)1999, Monde-Arabe, 1,, [pp. 71-92]  

2- "The Sadir al Fuqaha' wa- l- Fuqara' Endowment ( Salah al - Din al - Ayyubi) in 

Alexandria during the eighteenth century' in : Held in Trust, Waqf in the islamic world, 

edited by Pascale Ghazaleh, the American university in Cairo press, 2011 

      
 كتب منشورة : 
،  دار اآلفاق العربية ، القاهرة ألزمات االجتماعية فى مصر فى القرن الساب  عشر ا  -1

1998. 

(، سلسلة مصر 1801-1798)الفرنسيون في صعيد مصر، المواجهة المالية - 2
 . 2005، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،  60النهضة ، العدد رقم 

  

 تحرير كتب : 
شتراك مع د. عماد هالل( ر" ، ) باالعدالة بين الشريعة والواق  فى مصر العنمانية" - 1

 . 2002مركز البحوث ارجتماعية بجامعة القاهرة،  

"، مركز البحوث ارجتماعية الطوائ  المهنية واالجتماعية فى مصر العنمانية" - 2
 .  2003بجامعة القاهرة ، 

مركز البحوث ،  "   المصرى في العصر العنمانىالرفض واالحتجاج في المجتم"  - 3 
 . 2004ارجتماعية بجامعة القاهرة ، 

، مركز البحوث ارجتماعية بجامعة  " الفرد والمجتم  فى مصر فى العصر العنمانى"  – 4
 .  2005القاهرة ، 



6 

 

،  " ، مكتبة الدار العربية للكتاب .. رؤية مصرية مائتا عام على الحملة الفرنسية " - 5
 . 2008ولى يناير ألالقاهرة الطبعة ا

مركز البحوث "،  نقافة النخبة ونقافة العامة فى مصر فى العصر العنمانى“  - 6
 . 2008ارجتماعية بجامعة القاهرة ، مايو 

" ،) تأليف المرحوم ا.د كتابة تاريخ مصر.. إلى أين..؟ أزمة المنهج ورؤى نقدية“  - 7
،  76سلسلة مصر النهضة ، العدد رقم صر أحمد إبراهيم( رءوف عباس، إعداد ودراسة نا

 . 2009دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، 

دراسات " )  جدئ الذاتية والموضوعية فى دراسة تاريخ مصر فى العصر العنمانى"  – 8
 .2012القاهرة  ،العامة للكتاب المصريةالهيئة نللى حنا(،  المنرخة الكبيرةمهداة إلى 

  

 : تحقي  الكتب
" ) األوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علىمخطوط :"تحقيق  - 1

،  دار الوثائق القومية بالقاهرة بارشتراك مع آخرين ( تحت إشراف ا.د رءوف عباس حامد ،
 .  2005والوثائق القومية ،القاهرة   دار الكتب ول ،ألالمجلد ا

" ) كاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علىألوامر والممخطوط : "اتحقيق  - 2
دار الكتب والوثائق القومية  تحت إشراف ا.د رءوف عباس حامد ، بارشتراك مع آخرين (

 .  2006، المجلد الثانى ،  القاهرة   بالقاهرة

 العربية :اللدة ترجمة كتب من اللدة الفرنسية إلى    
   اهرة فى القرن الثامن عشر")  بارشتراك مع ا/ أندريه ريمون : " الحرفيون والتجار فى الق

في باتسى جمال الدين (، صادر عن المشروع القومي للترجمة بالمجلس األعلى للثقافة ، 
  . 2005، القاهرة   819و  818، رقما  مجلدين

   : ( مراسالت قناصل فرنسا فى مصر، 1814 – 1807محمد على ونابوليون )أدوارد دريو
 . 2008، القاهرة 1258للترجمة ،العدد رقم : المركز القومى 

 المشاركة فى الندوات العلمية والمشروعات البحنية:    
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" ، تحت  ونائ  الحملة الفرنسيةمشاركة  ) مع آخرين ( فى نشر "   - 1
شراف اللجنة العلمية بدار  الوثائق القومية ، وقد ُنِشرت تحت رعاية وا 

(، 1801 – 1798)  لة الفرنسيةمختارات من ونائ  الحم“ عنوان : 
   . 2003دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة 

مشا ركة بحثية فى منتمر دولى ، ٌعِقد  بالمعهد الفرنسى لآلثار الشرقية  -2   
 Sociétés : ، وقد ُنِشرت تحت العنوان التالى 2005بالقاهرة فى عام 

rurales ottomanes , édité par Mohammad Afifi, Rachida Chih 
et autres, [ IFAO], le Caire 2005 "  الريفية العثمانية " المجتمعات

الكوادر الفرنسية ودورها فى الرقابة على “  وكان عنوان الورقة المقدمة : 
  . (1801-1798الحسابات المالية )

 مشاركة بحثية فى ندوة علمية ٌعِقد ت بة"معهد الدراسات حول العالم العربى – 3
 10و 9،وذلك بتاريخ   I R E M A Mسالمى " بفرنسا المعروف اختصاًرا إلوا

 :، ، جاءت تحت العنوان التالى   2007مارس 
  les echanges en Méditerranèe places , pratiques et cultures 

marchandes (les céréales à  Alexandrie à l'epoque ottomane   

أنر سياسة الحصار القارى على تجارة “ دمة : وكان عنوان الورقة المق، 
 .(1814 -1805سكندرية" ) إلالحبوب با

 Zمشاركة بحثية فى ورشة عمل ، ٌعِقد ت  بمركز الشرق الحديث  - 4
M O  تحت  2007مارس  14) بمدينة برلين بألمانيا ( وذلك بتاريخ ،

 العنوان التالى : 

New trends in egyptian historiography of the ottoman 
period : A german – Egypian encounter 

قباط والحملة الفرنسية على مصر ألا“ وكان عنوان الورقة المقدمة :  ،
 " . : نظرة جديدة 

على للثقافة بالقاهرة ألمشاركة فى لجنة تنظيم المنتمر الدولى الذى ٌعِقد  بالمجلس ا – 5
سالمية ) ارسيكا ( استانبول ، إلوالثقافة ابحاث للتاريخ والفنون ألشتراك مع مركز اربا

، حول " مصر فى العصر العثمانى " ، مع تقديم مقالة  2007نوفمبر  30 – 26بتاريخ 
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سكندرية فى العصر العنمانى : عائلة سليمان إلوكالء الدعاوى بمحكمة ا“تحت عنوان : 
 "  . (1816 - 1777)قنيد نموذًجا 

 20مريكية بالقاهرة ، وذلك من  ألريخ السنوى بالجامعة امشاركة بحثية فى سمينار التا - 6
الغذاء فى التاريخ العربى : الغذاء فى الثقافة ،   »حول : ،   2008مارس  22إلى 

 القاهرة فىالقهوة فى  شربآداب “ وكان عنوان الورقة المقدمة :  ، السياسة والمجتمع " 
 .“ العصر العنمانى 

العلمى ُعقد بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وذلك مشاركة بمقال فى اللقاء  – 7
 ستشرا  عند رءو  عباس".المنهج نقد ا“ ، حول :  2008أكتوبر  18بتاريخ 

على للثقافة بالقاهرة حول ألمسية الثقافية التى عقدت بالمجلس األمشاركة بمقال فى ا – 8
اءت المشاركة البحثية ، وج 2008أكتوبر  26رءوف عباس مترجًما" ، وذلك بتاريخ :” 

 " الترجمة وعالقتها بالمشرو  الفكرى عند رءو  عباس ".تحت عنوان : 

 26مريكية بالقاهرة ، وذلك من ألمشاركة بحثية فى سمينار التاريخ السنوى بالجامعة ا - 9
القراءة والكتب فى : بين المتون والهوامش"  ، وكان تحت عنوان  2009مارس  28إلى 

الخطابات المملوكية فى أواخر القرن  »وكان عنوان الورقة المقدمة : ، "ى التاريخ العرب
 ".أنماط من الكتابة: النامن عشر

على للثقافة بالقاهرة ألمسية الثقافية التى عقدت بالمجلس األمشاركة بمقال فى ا -10
وليو ي 29بتاريخ رءوف عباس، وذلك بتاريخ  بمناسبة الذكرى الرابعة للراحل المفكر والمنرا

تجربة اإلخوان المسلمين فى " ، وجاءت تحت عنوان : ه 1433رمضان  10/  2012
 ".التاريخ المعاصر، قراءة فى فكر رءو  عباس

 كاديمى :ألالنشاط ا    
بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وذلك على الدراسات العثمانية منظم لسمينار  -

 (. 2009وحتى  1998مدار أحد عشر عاما متصلة )منذ سنة 

 (.2005مارس  24ضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  ) منذ ع -

قتصادى لمدينة الجتماعى وااللتاريخ امنسق عام لورشة العمل السنوية لألبحاث حول "ا -
"، والتى ينظمها معهد الدراسات حول العالم العربى سكندرية فى العصر العنمانىإلا
شترك مع المعهد الفرنسى لآلثار ربا  I R E M A Mسا المعروف اختصاًرا سالمى " بفرنإلوا
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وحتى  2006الشرقية بالقاهرة والجمعية المصرية للدراسات التاريخية) وذلك منذ سنة 
2009.) 

تنظيم منتمر "مصر فى العصر العثمانى" تحت إشراف منظمة عداد لإلمشارك فى لجنة ا -
 . 2008اون مع المركز األعلى للثقافة، بالتع  IRCICAالمنتمر اإلسالمى 

 تنمية الخبرة التدريسية والعلمية: دوراتو  ورع عمئ
) بمركز تنمية قدرات أعضاء  تجاهات الحدينة فى التدريسالا دورة فى       2007

 التدريس والقيادات بجامعة القاهرة (.

قدرات أعضاء ) بمركز تنمية  الجوانب القانونية بالجامعاتدورة فى         2007
 التدريس والقيادات بجامعة القاهرة (.       

)مركز تنمية أعضاء التدريس                                     استخدام التكنولوجيا فى التدريسدورة فى         2007
 والقيادات بجامعة القاهرة ( .  

) بمركز تنمية قدرات  اقتصاديات تسوي  وتمويئ البحوث العلميةدورة فى         2007
 أعضاء التدريس والقيادات بجامعة القاهرة (.  

بمركز الجودة والتخطيط  " تقييم الطالب تاستراتيجيا" ورشة عمل بعنوان        2011
  بكلية اآلداب للبنات جامعة الدمام )المملكة العربية السعودية(.

 وظائ  إدارية :     
 2008أكتوبر  12لمصرية للدراسات التاريخية ) منذ أمين الصندوق المالى بالجمعية ا -

 (.2009مارس  21وحتى 

 


