االنتاج العلىم
ن
حسني محمد ربيع
لألستاذ الدكتور
كتب مــؤلفــة :
 - 1النظم المالية في مصر زمن األيوبيين ،مطبعة جامعة القاهرة 1964م.
Oxford - 2
-3

The Financial System of Egypt ( A.H. 564 -741/A.D. 1169-1341),
University Press, 1972. (In English).

دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ،القاهرة 1983م (الطبعة السادسة 1998م).

Fifty Documents in Medieval History, edited with Dr. Said Ashour, Cairo, -4
)1971 (In English
-5

مفرج الكروب في أخبار بني أيووب تويليج جموال الودين بون واقوه ،وققوح وويو وواسويح د .وسونين م مود ربيو ،
الجزءان الراب والخامس ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة  ،1977 ،1972الجزءان السواد والسواب ت و
الطب  .وتم ترجمة الجزء الراب إلي اللغة الفارسية (تاريخ أيوبيان) ،ترجمة برويز اتابكي ،ط .طهران 1990م.
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الجووزء اللالوو( من(الموسوووصة المصرية)،أقوودرتها الهيةووة العامووة لقسووتعقمات بالقوواهرة ،صنوووان الجووزء اللالوو(
(تاريخ وآثار مصر اإلسوقمية) اسوترف فوي ت ريور هوجا الجوزء ويوجلش فوي اإلسوراع والمراجعوة ،ط، IMPADS .
.London 1977
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دليه وثائق الجنيزا الجديدة (باالستراف) ،مطبوصات مريز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة 1993.

 -8م ايرات في صلم التاريخ ،ط .القاهرة .1998
 -9الموسوصة العربية الميسرة (الطبعوة اللانيوة) أقودرتها الجمعيوة المصورية لنشور المعرفوة واللقافوة العلميوة ،ط .دار
الجيه  .2001استرف في ت رير بعض المواد العل ميوة الجديودة ،ويوجلش أسورع وراجو المعلوموات الخاقوة بتواريخ
الوطن العربي.
 -10يتوواب ( توواريخ العووالم اإلسووقمي وال إلووارة اإلسووقمية ) ،مطبوصووات المعهوود العووالي للدراسووات اإلسووقمية ،القوواهرة
2010م.
 -11فصه بعنوان ( مصر وال روب الصليبية إلى سقوط صكا صام  1291م ) في يتاب بعنوان ( تاريخ مصر في العصور
الوسطى ) إقدارات لجنة التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة ( ت الطب )
ـة
ـمل يتا ال باـ
ـة ي بـ
ـميق ( باـ
ـمق رم ـ
 بح ـ و راساتـ
راإلنج ازية ) :
 -1وجة تمليش ووقج القايوي سوديد الودين أبوي م مود صبود  ،ب و( منشوور فوي مجلوة الجمعيوة المصورية للدراسوات
التاريخية ،المجلد  )1965-1964( 12ص 202.-191
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Some Financial Aspects of the WAQF System in Medieval Egypt
ب ( منشور في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (العدد  18سنة .)1971
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ب و( بعنووان ” “The Size and Value of the IQTA in Egypt A.D. 1169-1341وهوجا الب و(
صبارة صن فصه في يتاب
Cook, M. (Editor),Studies in the Economic History of the Middle East, London
1970, PP. 129-138.
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ب ( صن السلطان ققوون  Kalawunفي الطبعة الجديدة من دائرة المعارع اإلسقمية
Encyclopaedia of Islam (New Edition).
1
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ب وووو( صوووون السوووولطان الظوووواهر بيبوووور  Baybars Iفووووي الطبعووووة الجديوووودة موووون دائوووورة المعووووارع البريطانيووووة
).Encyclopaedia Britannica (New Edition
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ب ( بعنوان “The Training of the Mamluk FARIS” :
وقد تم نشر هجا الب ( في الكتاب التالي في فصه مستقه
Parry V.J. and Yapp M.E. (Editors), War, Technology and Society in the Middle
East, London 1975, PP. 153-163 and Plates I-VIII.

 -7ب ( بعنوان
”“Some Technical Aspects of Agriculture in Medieval Egypt
وقد نشر الب ( في فصه مستقه في الكتاب التالي
Udovitch, A.L. (Editor), The Islamic Middle East 700-1900, Studies in conomic and
Social History, Princeton 1981, PP. 59-90 and Plates I-V.
-8

ب وو( بعنوووان ئوثووائق الجنيووزه وأهميتهووا لدراسووة التوواريخ االقتصوواد لموووانيء ال جوواز والوويمن فووي العصووور
الوسطيئ نشر في موسووصة ،دراسوات تواريخ الجزيورة العربيوة  -الكتواب األول مصوادر تواريخ الجزيورة العربيوة،
الجزء اللاني ،طبعة الرياض  ،1979ص.144-131

-9

ب ( بعنوان منهج السيوطي في يتابة التاريخ.
نشوووووبر الب ووووو( يفصوووووه فوووووي يتووووواب صنوانوووووح جوووووقل الووووودين السووووويوطي ،المكتبوووووة العربيوووووة ،القووووواهرة 1978،
ص72.-35

 -10ب ( بعنوان الب ر األومر في العصر األيوبي.
وقد تم نشر الب ( في يتاب الب ر األومر في التاريخ والسياسة الدولية المعاقرة ،إسراع األستاذ الديتور أومود
صزت صبد الكريم ،القاهرة  ،1980ص123.-105
 -11ب ( بعنوان جهاد ققح الدين األيوبي يد الصليبيين.
منشور في مجلة رسالة المسجد التي تصدرها رابطوة العوالم اإلسوقمي بمكوة المكرموة العودد الرابو (السونة الرابعوة) ربيو
األول 1401هب /يناير  ،1981ص .190-182
 -12ب و( بعنووان “Political relations between the Safavids of Persia and the Mamluks of
”Egypt and Syria in the early sixteenth century
Journal of the American Research Center in Egypt, Vol
وقد تم نشر الب ( في
XV (1978), pp. 75-81.
 -13ب ( بعنوان
”.“MA, in Egypt. Pre - 20th century irrigation : techniques and organisation
(مادة ماء الر فوي مصور قبوه القورن العشورين ،التكنيوش والتنظويم) دائورة المعوارع اإلسوقمية (الطبعوة الجديودة).
)Encyclopaedia of Islam (New Edition
 -14ب ( بعنوان (األزهر في العصر األيوبي والعصر المملويي).
تم نشر الب ( في يتاب األزهر الشريج في صيده األلفي ،ط .القاهرة  ،1985ص.86-77
 -15ب ( بعنوان (دبلوماسية قوقح الودين تجواه بيزنطوح فوي يووء معريوة وطوين) توم تقديموح إلوي نودوة وطوين التوي
صقدت بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة  9-7مار  .1988وقد تم نشر الب و( باللغوة العربيوة فوي
يتاب (ب وو ودراسوات فوي تواريخ العصوور الوسوطى  -سوعيد صاسوور ،إليوح فوي صيود مويقده السوبعين) ط .القواهرة
 ،1992ص.21-1
وتم نشر الب ( باللغة اإلنجليزية في يتاب Uluslararasi Hacli Seferleri Sempozyumu.
Turk Tarih Kurumu Basimevi-Ankara 1999, pp.65-75.
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 -16ب ( بعنوان "The WAQF System in Medieval Egypt" :
نشر في يتاب
Urbanism in Islam, The Proceedings of the 2nd International Conference on
Rbanism in Islam (ICUIT II), Tokyo, Japan, 1994, PP. 271-283.
 -17ب ( بعنوان ئالوصي التاريخي صند طح وسينئ ،نشر في الكتاب التجيار بمناسبة مورور  25صاموا صلوي رويوه
طح وسين ،يلية اآلداب جامعة القاهرة ،1998 ،ج ،1ص259.-251
 -18ب ( بعنوان ئالب ( العلمي الجامعي وخدمة المجتمو ئ ،توم تقديموح فوي نودوة (جامعوة القواهرة وآفواب المسوتقبه)
صقدت بمناسبة االوتفال بمرور  90صاما صلي إنشاء الجامعة 7 ،ديسمبر  ،1998مطبعة جامعة القاهرة،1998 ،
ص 35.-23
 -19ب ( بعنوان ئاألصراع والقيم الجامعية فوي التورا ئ ،نشور فوي يتواب (نودوة معوايير األصوراع والقويم الجامعيوة)،
مطبعة جامعة القاهرة ،فبراير  ،2000ص 125.-111
 -20ب و( بعنووان (السولطان الظواهر بيبوور البندقودار الصوال ى) ،توم تقديموح فووي النودوة العلميوة الدوليوة التوى صقوودت
بمناسبة اوتفال جمهورية قازقستان بكرى مرور  775صاما صلي ميقد السولطان الظواهر بيبور  .وتوم صقود النودوة
في مدينة ئاتيراوئ خوقل المودة  17-16سوبتمبر  ،2000وتوم نشور الب و( بعود ترجمتوح إلوي اللغوة الروسوية ،يموا
ترجم إلي اللغة القازاقية.
مدينة صربية إسقمية) تم القاء الب ( في معهد اصداد القادة ب لووان (وزارة التعلويم العوالي)
 -21ب ( بعنوان (القد
يوم  24يوليو  2001وتم نشره.
 -22ب ( بعنوان (الترا ال إلوار واألثور والتنميوة السوياوية) نشورة مريوز الب وو والدراسوات المسوتقبلية جامعوة
القاهرة ،ديسمبر 2001.
 -23الوووودة الخامسووة بعنوووان (أثوور ال إلووارة اإلسووقمية فووى النهإلووة األوربيووة) فووى يتوواب صنوانووح (ال إلووارة العربيووة
اإلسقمية) ،الطبعة األولى ،الكوي  2005الصف ات 195.- 173
 -24ب ( بعنوان ( االتجاهات المعاقرة في الب ( التاريخي أنماط جديدة ) تم تقديمح في الندوة السادسة من (ووارات
اآلداب) صقوودت فووي يليووة اآلداب جامعووة القوواهرة فووي  17فبرايوور  ،2008وجووار نشووره فووي يتوواب وصوواد ووووارات
اآلداب .

 -25دراسة بعنوان ( مجموصة المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتوب المصورية ) .دراسوة صريو يووم  18فبرايور
 2008فووي اوتفاليووة دار الكتووب والوثووائق القوميووة بمناسووبة ادراج مجموصووة مقنيووات الهيةووة العامووة لوودار الكتووب
والوثائق القومية من المخطوطات الفارسية المصورة يمن سجه ذايرة العالم .يتب أ.د .وسنين ربي هجه الدراسة
وصريها بصفتح رئيسا للجنة الفنية لجايرة العالم باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو .وتم نشر الدراسة.
 -26ب ( بعنوان ( الت ديات التي تواجح اللغة األم في صالم متغير ) تم تقديم في اوتفال اللجنة الوطنية المصورية للتربيوة
والعلوووووم واللقافووووة ( يونسووووكو – اليكسووووو – ايسيسووووكو ) بوووواليوم العووووالمي للغووووة األم ،يوووووم  21فبرايوووور 2008
( نشرتح اللجنة الوطنية المصرية ) .
 -27ب ( بعنوان ( سطور من وياة المؤرخ الجليه أ.د .صزيز سولاير صطية ) توم تقديموح إلوى موؤتمر يليوة اآلداب جامعوة
القاهرة بعنوان ( أثر مؤرخي جامعة القاهرة في الدراسات التاريخية في مائة صام ) يوم  26مار  ،2008نشور
في الجزء اللاني من يتاب (سوامخ الم ققين) ،مريز ت قيق الترا  ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقواهرة،
 ،2008ص .133-129
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 -28ب ( بعنوان ( الوي ال الي للدراسات التاريخية ) تم تقديم الب ( في ( قالون الجبرتي ) الج نظمتح لجنة
التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة يوم  27مار  ،2008وسيقوم المجلس األصلى لللقافة بنشره م الب و
األخرى .
 -29ب ( بعنوان ( اللغة العربية هوية وانتماء ) استرف بح أ.د .وسنين م مد ربي في مؤتمر مجم اللغة العربية
بالقاهرة للدورة الرابعة والسبعين بعنوان ( اللغة العربية وت ديات العصر )  21ابريه –  5مايو  .2008تم صرض
الب ( ومناقشتح في الجلسة السادسة صشرة للمؤتمر يوم  27ابريه  ،2008وتم نشره يمن ب و المؤتمر .
 -30ب ( بعنو ان ( الجامعة المصرية واستشراع المستقبه ) تم تقديمح ومناقشتح في ندوة ( الجامعة المصرية بعد مائة
صام  .....إلى أين ؟ ) صقدتها لجنة التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة في يومي  8، 7مايو  ،2008وجار نشره
يمن ب و الندوة .
 -31ب ( بعنوان (بعض االتجاهات ال ديلة في الدراسات التاريخية) ألقي في ندوة المنتد اإلسقمي (المدخه إلي صلم
التاريخ) التي صقدت في إمارة الشارقة – دولة اإلمارات ،وألقي الب ( يوم  ،2010/2/17وقام المنتد بنشر
الب (.
 -32ب ( بعنوان (ماهية التاريخ وفائدتح اليوم وغدا) ألقي في ندوة المنتد اإلسقمي (المدخه إلي صلم التاريخ) التي
صقدت في إمارة الشارقة – دولة اإلمارات ،وألقي الب ( يوم  ،2010/2/18وقام المنتد بنشر الب (.
 -33ب ( بعنوان (يتاب المسالش والممالش البن خرداذبة) ألقي في ندوة مريز ت قيق الترا
القومية ،يوم  .2010/3/7ويقوم مريز ت قيق الترا بنشره.

بدار الكتب والوثائق

 -34ب ( بعنوان (التيثيرات اللقافية المتبادلة بين مدرستي الفسطاط والقيروان وتي قدوم الفاطميين إلي مصر) ب (
ألقي في ملتقي القيروان وإسعاصها صبر العصور) بمناسبة االوتفال سنة  2009بالقيروان صاقمة لللقافة
اإلسقمية ،صقد في المجم التونسي للعلوم واآلداب والفنون ئبي ال كمة – القيروان – الجمهورية التونسية
خقل الفترة من  25-20إبريه صام  .2009تم نشر الب ( في الجزء األول من وقائ الندوة الصف ات -205
 ،222نشر المجم التونسي للعلوم واآلداب والفنون (بي ال كمة) ،وزارة اللقافة والم افظة صلي الترا –
تونس – قرطاج 2010م.
 -35ب ( بعنوان (رسالة الصليبيين إلي اإلمبراطور فردريش اللاني أثناء وصار دمياط في  15يونية 1218م) ب (
ألقي في الجلسة األولي في ندوة (الشرب والغرب تجربة ال روب الصليبية) ،التي صقدتها لجنة التاريخ بالمجلس
األصلي لللقافة في القاهرة يوم  29إبريه  2010جار نشر الب (.
ي ح ) اإلشــ اف ( ى ستمئل ( بـــاة :
 أريً  :ستمئل ممجستا :م
1
2
3
4
5
6
7
8

اسببم الطالب
صادل سليمان زيتون

صنببوان الرسببالة
العققات بين القوى اإليطالية وبيزنطة في القرن اللانى
صشر الميقدى
صبد الغنى م مود صبد العاطى
التعليم في مصر زمن األيوبيين والمماليش
نبيلة إبراهيم مقامى
فرب الرهبان الفرسان في بقد الشام في القرنين اللاني
صشر واللال( صشر
م مد فت ى صوض الشاصر
إقليم الشرقية في صصرى سقطين األيوبيين والمماليش
م مد ال اج م مود خليه
صققة األيوبيين في مصر والشام بالخقفة العباسية في
فليفه
بغداد
م مد إبراهيم سلبية
صققات المغول بسلطنة المماليش في مصر والشام
فاطمة مصطفي ال كيم
اإلسكندرية في العصر األيوبي
ليلي صبد الجواد إسماصيه
السياسة الخارجية للمملكة القتينية في القسطنطينية
(1261-1204م)
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سنة اإلجازة
1975
1975
1975
1976
1977
1979
1980
1980

9
10
11
12
13
14
15
16

م مد أومد صلي

1986

صققة الدولة التيمورية بسلطنة المماليش (-784
850هب1447-1382/م)
صققة سلطنة سقجقة الروم بالدولة البيزنطية في
صصر أسرة يومنين (1185-1081م)
العققات التجارية بين فلورنسا وسلطنة المماليش في
القرن الخامس صشر الميقدى
إمارة إنطايية الصليبية (1268-1098م)
بنو أرتق وسياستهم الخارجية في صصر ال روب
الصليبية
صققة الدولة ال مدانية في ولب باالمبراطورية
البيزنطية (394-333هب1004-945/م)
مدينة القسطنطينة في القرن العاسر الميقدى
دور القوى األوربية في ال صار االقتصاد صلي
سلطنة المماليش (1517-1291م)

م مد نجيب زيى م مد
الوسيمى
باقبة رسببيد

1988
1989

يمال أمين م مد وسب
م مد رمإلان البطران

1990
1999

صبير بن ماجد آل سعود

1999

نجقء مصطفي صبد سي ح
م مد فت ى الزامه

1999
2000

بامن ب تمئل ممجستا أش ف ( اهم أ.ا .حسنا
سباع خمسج جمم ـة ال مه ة

محبد

* رسالة ماجستير في الجامعة األمريكية بالقاهرة
The History of The Abbasid Caliphate in Egypt During The Mamluk Period
(659-923 A.H. / 1261-1517 A.D.).
Ben Ndike Tong-Nsangou 1973

* رسائه ماجستير  -قسم التاريخ بكليبة الشريعة والدراسات اإلسقمية  -جامعة أم القرى  -مكوة المكرموة -
المملكة العربية السعودية
 -1النفوذ البرتغالي في الخليج العربي
 -2بقد ال جاز في العصر األيوبي
(648-567هب1250-1171/م)
 -3جهاد العلمانيين يد البيزنطيين وتى فتح
القسطنطينية (857-755هب1453-1354/م)
 -4مكة المكرمة يما جاءت في يتب الروالة المسلمين
منبج القرن الساد الهجرى وتى نهاية القرن
التاس الهجرى
 -5ببقد الشام قبه الغزو الصليبي
(490-463هب1097-1070/م)
 -6استرداد بي المقد في صصرققح الدين األيوبي
 -7الجهاد اإلسقمى يد الصليبيين في صصر األسرة
الزنكية (569-491هب1173-1097/م)

نوال ومزة يوسج الصيرفي 1980م
صائشبة صبد

بافاسبي 1980م

المعتصم باهلل إبراهيم سعوط 1980م
فريبال صبد المجيد الشريج 1981م
صلي م مد صلي صودة الغامدى 1981م
صبد سعيد م مد الغامدى 1982م
مسبفر سبالم الغامببدى 1983م

ً  :ستمئل الدكتــ ساه :
 ثمنامم
1
2

صنببوان الرسببالة
المجتم اإلسقمى في بقد الشام فى صصر ال روب
الصليبية ()1291-1097
صققة البندقية بمصر والشام من بداية القرن اللانى
صشر وتى نهاية القرن الراب صشر الميقديين
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اسببم الطالب
أومد رمإلان أومد م مد

سنة اإلجازة
1976

صفاع سيد م مد قبرة

1977

3
4
5
6
7
8
9

النشاط التجارة للمدن االيطالية في ال وض الشرقي
للب ر المتوسط في القرنين اللال( والراب صشر
الميقديين
جهاز العرو في مصر في صصر سقطين المماليش
(إسراع مشترف م أ.د .ققح الب ير )
سلطنة سقجقة الروم (641-581هب-1185/
1243م)
السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في صهد
اللانى باليولوجو
االمبراطور اندرونيقو
(1328-1282م)
دور الفرنسيين في ال روب الصليبية صلي بقد الشام
1240-1145م.
الجاليات األوربية فى مصر فى صصر سقطين
المماليش ( 923 – 648هب  1517 – 1250 /م)
األوياع اإلقتصادية في مصر أواخر صصر سقطين
المماليش الجرايسة ( 857هب 1453 /م – 923هب /
 1517م )

صادل سليمان زيتون

1978

فايزة م مود الوييه

1989

م مد نجيب زيى الوسيمى

1994

ناهد صمر قالح

1999

م مد رمإلان أومد بطران

2006

نجقء مصطفى سي ة

2007

م مد فت ي صلي الزامه

2007

بامن ب تمئل الدكتــ ساه أشـ ف ( اهـم أ.ا .حسـنا
محبد سباع خمسج جمم ـة ال مه ة
 -1سياسة الدولة البيزنطيح تجاه القوى الصليبيح
أميرة مصطفي أمين يوسج 1990م
في بقد الشام (588-490هب)1192-1096/
 -2جهاد المسلمين يد البيزنطيين في العصر العباسي
آمبال وسبن صبد ال افظ 1990م
األول (232-132هب847-479/م)
 -3بي المقد في العصر األيوبي
ثريبا م مد صطيح الغانمى 1991
(648-583هب1250-1187/م)
ي ط ) البشمسكـة في ندراق رمؤتب اق ( بــاة :
 -1مؤتمر التاريخ االقتصاد بمدرسة الدراسات الشرقية بجامعة لندن في المودة مون  6-4يوليوو  1967وتقودم بب و(
صنوانح
“Size and value of the IQTA in Egypt 1169-1341 A.D.”.
 -2مؤتمر تاريخ ال رب والتكنولوجيا بجامعة لندن في المدة من  24-22سبتمبر  ، 1970وتقدم بب ( صنوانح
"The training of the Mamluk FARIS”.
 -3مؤتمر التاريخ االقتصواد للشورب األوسوط بجامعوة برنسوتون بالواليوات المت ودة األمريكيوة فوي المودة مون 20-16
يونيو  1974وتقدم بب ( صنوانح
“Some technical aspects of agriculture in Medieval Egypt".
 -4نوودوة صوون جووقل الوودين السوويوطى بالجمعيووة المصوورية للدراسووات التاريخيووة بالقوواهرة فووي الموودة موون  10-6مووار
 .1976وتقدم بب ( صنوانح
ئمنهج السيوطي في يتابة التاريخئ.
 -5الندوة العالمية األولي لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بجامعة الرياض بالمملكوة العربيوة السوعودية ،فوي المودة مون
 28-23ابريه  .1977وتقدم بب ( صنوانح
(وثائق الجنيزه وأهميتها لدراسة التاريخ االقتصاد لموانيء ال جاز واليمن في العصور الوسطي).
 -6مؤتمر ئتاريخ ووإلارة مصرئ الج صقد بمدينة ديتروي بالواليات المت دة األمريكية في المدة من  29ابريه7 -
مايو  .1977وتقدم بب ( صنوانح
“Political relations between the Safavids of Persia and the Mamluks of Egypt and
Syria in the sixteenth century”.
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 -7سمنار صن اإلسقم بناء صلي دصوة من مريز دراسات الب ر المتوسوط ،صقود فوي جزيورة رود باليونوان فوي المودة
من  20-17ابريه سنة  1978وت د فيح صن (ال مقت المملويية يد رود 1444-1440م).
”“The Mamluk Campaigns against Rhodes, 1440-1444 A.D.
 -8ندوة وطين  -صقدت بالجمعية المصرية للدراسوات التاريخيوة بالقواهرة  9-7موار  .1988وتقودم بب و( صنوانوح
(دبلوماسية ققح الدين تجاه بيزنطح في يوء معرية وطين).
 -9االسوووتراف فوووي نوووودوة جامعوووة القوووواهرة (الرظيوووة العلميووووة لل فوووا صلوووي اآلثووووار) فوووي الفتوووورة مووون  26فبرايوووور -
 1مار 1990.
 -10االستراف في المؤتمر الدولي بمناسبة العيد المةو لميقد طبح وسين (1989-1889م) الج صقد في مدينة
غرناطة بيسبانيا من  5إلي  10مار  .1990وصنوان الب ( (طح وسين ومعالجة قإلايا التاريخ اإلسقمي).
 -11االستراف في ندوة صقدت في مدينة سالزبورج بالنمسا في الفترة من  28-22مار  1990وصنوانها (من
معرية أنقرة وتي وصار فيينا).
(From The Battle of Ankara to the Siege of Vienna
 -12االسوتراف فوي الموؤتمر الودولي اللواني (مفهووم العموران فوي اإلسوقم) ( )URBANISM IN ISLAMصقود فوي
مدينة طوييو باليابان في الفترة من  29-27نوفمبر  ،1990وصنوان الب (
(Financial Aspects of the Waqf System).
 -13االستراف في مؤتمر األندلس ملتقي ثقثة صوالم العالم العربي  -العالم األوربي  -العالم األمريكي ،صقد في مدينة
أسبيليح بيسبانيا في الفترة من  30-25نوفمبر  ،1991وصنوان الب (
ئأيواء جديدة صلي فتح األندلسيين لجزيرة أقريطش (يري ) سنة 212هب827/مئ.
 -14االستراف في ندوة (ت دي( الدراسات التاريخية) نظمتها لجنة التاريخ واآلثار بالمجلس األصلي لللقافة ويلية اآلداب
جامعة القاهرة ،صقدت الندوة في يلية اآلداب في الفترة من  13-11ابريه .1992
وصنوان الب ( ئأنماط جديدة في ت دي( الدراسات التاريخيةئ.
 -15االستراف في ملتقي تكوريم العلمواء المصوريين واألسوبان المتخصصوين فوي الدراسوات األسوبانية والعربيوة ،صقود فوي
مدينة مدريد بيسبانيا من  29-27مايو .1993
 -16االستراف في مؤتمر ئترميم ووفظ اآلثار اإلسقمية في مصرئ
)(Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt
صقد في الجامعة األمريكية بالقاهرة  13-12يونيو  1993وصنوان الب (
(دار القايي ابن لقمان في المنصورة) ”“Dar al-Qadi Ibn Luqman at Al-Mansura
 -17االستراف في ندوة (صمان في التاريخ) صقدت في مسقط  -صمان  27-24سبتمبر 1994.
 -18االستراف في ندوة صن اآلثار اإلسقمية والبيةة ،صقدها المجلس األصلي لآلثار في  12مار 1995.
 -19االستراف في سمنار في مدينوة سوالزبورج  Zalizburgبالنمسوا فوي الفتورة مون  8-1إبريوه  1995صون (التعلويم
العالي األطر التنظيمية للقرن ال ادى والعشرين).
Higher Education: Institutional Structures for the Twenty-First Century.
 -20االستراف في ندوة (فلسطين صبر صصور التاريخ) ،بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة  5-4نوفمبر 1995.
 -21االستراف في ندوة ( اهرة اإلرهاب صبر العصور التاريخية) ،ومقررا لهجه الندوة التي صقدتها لجنة التاريخ واآلثار
بالمجلس األصلي لللقافة  21-20إبريه 1996.
 -22االستراف في وقائ وأصمال مؤتمر (الجامعات في خدمة المجتم وتنمية البيةة) بصوفتح أمينوا صاموا للموؤتمر ،الوج
صقد في جامعة القاهرة  2-1مار .1997
 -23االستراف في المؤتمر الدولي لتاريخ ال روب الصليبية الج صقد في مدينبة استانبول بترييببا في الفترة من -25
 27يونيو  1997واسترف بب ( صنوانح (ققح الدين وبيزنطح)
)(Saladin and Byzantiumوقام برئاسة إودى الجلسات ورئاسة الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي.
 -24قام بتكليج من قندوب الكومنول( للدول اإلسقمية المستقلة وديلا صن االت اد السوفيتي بوزارة الخارجية بزيارة
بعض الجامعات والمعاهد في جمهوريات آسيا الوسطي وإلقاء سلسلة من الم ايرات صن تاريخ ال إلارة
اإلسقمية في آسيا الوسطي ،والفتووات العربية في بقد ما وراء النهر وغير ذلش من المويوصات في يه من
 -1قازاقستان  20-10يونيح .1995
 -2أوزبكستان (طشقند  -سمرقند  -بخار )  23-10يناير .1996
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-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43

-44

 -3أذربيجان  30-25يونيح .1997
 -4جامعة تبليسي في جمهورية جورجيا  29-21سبتمبر .1998
وقدم تقارير صلمية صن أوجح النشاط بين هجه الجامعات والمعاهد العلمية في آسيا الوسطي والجامعات المصرية
وأوجح التعاون اللقافي والعلمي تمهيدا للتعاون االقتصاد .
مقبرر اللجنة التنظيمية للمؤتمر القومي األول لتسويق الخدمات الجامعية بالمجلس األصلي للجامعات ،صقد بجامعة
القاهرة  19-18مار 1998.
االستراف في مؤتمر (مصادر تاريخ القد ) بكلية اآلداب  -جامعة القاهرة  23-21مار 1998.
االستراف في ندوة (الوسائط المتعددة واالصقم التقليد ) صقدت في مدينة العين بدولة االمارات العربية المت دة
 15-14إبريه 1998.
االستراف في ندوة (سواوه مصر الشمالية صبر العصور) صقدتها لجنة التاريخ واآلثار بالمجلس األصلي لللقافة
بمدينة اإلسكندرية  23-22إبريه  ،1998وقدم ب لا صنوانح (وصار الصليبيين لمدينة دمياط ،يونيو 1218م).
االستراف في ال مؤتمر الدولي صن (العلوم االجتماصية ودورها في مكاف ة جرائم العنج والتطرع في المجتمعات
اإلسقمية) القاهرة 30-28 ،يونيو  ،1998ورئيسا إلودى جلسات المؤتمر.
االستراف في المؤتمر العلمي لكلية اآلداب بجامعة القاهرة في الجير الخامسة والعشرين لرويه د .طبح وسين،
 29-28أيتوبر  1998وقدم ب لا صنوانح ئالوصي التاريخي صند طبح وسينئ.
االستراف في ندوة (أيواء جديدة صلي تاريخ العرب)  26-24نوفمبر  1998صقدها ات اد المؤرخين العرب
بالقاهرة ،وقدم ب لا صنوانح (وثائق الجنيزه مصدرا من مصادر تاريخ العرب).
االستراف في ندوة (جامعة القاهرة وآفاب المستقبه) صقدت بمناسبة اوتفال الجامعة بمرور  90صاما صلي إنشائها،
 7ديسمبر  ،1998وقدم ب لا صنوانح (الب ( العلمي الجامعي وخدمة المجتم ).
االستراف في مؤتمر (معايير األصراع والقيم الجامعية) صقد في يلية اآلداب بجامعة القاهرة  16-15مار
 1999وألقي ب لا صنوانح (األصراع والقيبم الجامعية في الترا ).
االستراف في وقائ وأصمال ندوة (الدور الوطني للكنيسة المصرية صبر العصور) صقدتها لجنة التاريخ واآلثار
بالمجلس األصلي لللقافة  19-18إبريه  1999ويان مقررا لهجه الندوة.
رئيس ندوة (تد ريس اللغة العربية في يليات الجامعات المصرية) نظمتها لجنة قطاع اآلداب والعلوم والدراسات
اإلنسانية بالمجلس األصلي للجامعات  11-10مايو 1999.
االستراف في مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي (رظية لجامعة المستقبه)  24-22مايو 1999م ويان
رئيسا إلودى جلسات المؤتمر.
االستراف في الندوة القومية لتطوير التعليم الجامعى والعالي)،(HEEPوزارة التعليم العالي 24،يونيو 1999
التنظيم واالستراف في ندوة تطوير التعليم بكليات ومعاهد قطاع اآلداب والعلوم والدراسات اإلنسانية ،صقدت
باإلسكندرية  17-15يوليو  ،1999ويان رئيسا للندوة.
االستراف في ندوة ( دور الوودات ذات الطاب الخاص بجامعة ولوان ) في الملتقي اللاني لتشغيه خريجي جامعة
ولوان 27 ،أيتوبر  ،1999صنوان الب ( (المعوقات التي ت ول دون تطوير الوودات ذات الطاب الخاص في
الجامعات المصرية).
االستراف في وقائ وأصمال ندوة (العرب وأوربا صبر صصور التاريخ) صقدها ات اد المؤرخين العرب بالقاهرة -16
 18نوفمبر  ،1999ويان رئيسا ألودى جلسات الندوة.
االستراف في وقائ وأصمال االوتفالية العلمية لجامعة القاهرة باأللفية الميقدية الجديدة18-15يناير 2000.
االستراف في وقائ وأصمال المؤتمر القومي للتعليم العالي (بصفتح مقررا للمؤتمر) الج صقدتح وزارة التعليم
العالي في يومي  14 ،13فبراير  2000ت رصاية السيد الرئيس م مد وسني مبارف.
االستراف في وقائ وأصمال نبدوة (صققات مصر م دول يومنول( الدول المستقلة) نظم الندوة الصندوب المصر
للتعاون الفني م دول الكومنول( بوزارة الخارجية ومريز الدراسات اآلسيوية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة في يومي  26-25مار سنة  ،2000وألقي ب لا بعنوان (الفتووات اإلسقمية في بقد ما وراء
النهر والقوقاز وانتشار اإلسقم وال إلارة اإلسقمية).
االستراف في وقائ وأصمال مؤتمر ميلاب سرع لألصراع والقيم الجامعية (بصفتح صإلوا في اللجنة التنظيمية
العامة ،ومقررا للجنة إصداد مشروع الميلاب) .صقد المؤتمر بكلية اآلداب بجامعة القاهرة في يومي  4-3إبريه
2000.
8

 -45االستراف في وفد جامعة القاهرة الجى زار جامعة تبليسي بجمهورية جورجيا في الفترة من  20-14ابريه 2000
لب ( أوجح التعاون اللقافي والعلمى بين جامعة القاهرة وجامعة تبليسي ،ووي آليات تنفيج بروتويول التعاون
بين الجامعتين.
 -46االسووتراف فووي وقووائ وأصمووال النوودوة العلميووة الدوليووة التووى صقوودت بمناسووبة اجتفووال جمهوريووة قازقسووتان بووجيرى
مرور  775صاما صلي ميقد السلطان الظاهر بيبر  .وتم صقد الندوة في مدينة ئ أتيراو ئ
خووقل الموودة  17-16سووبتمبر 2000م .وصوورض فووي النوودوة ب لووا صنوانووح (السوولطان الظوواهر بيبوور البندقوودارى
الصال ي) تم ترجمتح إلي اللغة الروسية وإلي اللغة الكازاخية ،يما استرف في رئاسة جلسات الندوة.
وقبه االستراف في الندوة العلمية الدولية القي أ.د .وسنين ربي م ايرة في األياديمية الدبلوماسية لوزارة
الخارجية بجمهورية يازاخستان في مدينة ألماطى يوم األربعاء  13سبتمبر  2000ويان مويوصها (الفتووات
اإلسقمية وانتشار اإلسقم وال إلارة اإلسقمية في بقد ما وراء النهر ئآسيا الوسطىئ).
 -47االستراف في وقائ وأصمال االجتماع المشترف للجنة االقليمية المكلفة بتطبيق االتفاقية الخاقة باالصتراع
بدراسات التعليم العالي وسهاداتح ودرجاتح العلميح في الدول العربية ولخبراء تطوير التعليم العالي  ،مكتب
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية  ، UNESCOبيروت  2-1تشرين اللانى  /نوفمبر 2000م.
وانتخب اللجنة باالجماع الديتور وسنين م مد ربي  ،ممله جمهورية مصر العربية رئيسا لقجتماع وللدورة
العاسرة للجنة اإلقليمية ،يما تم اختياره في لجنة الصياغة.
 -48االستراف في وقائ وأصمال ندوة (طرب التجارة العالمية صبر العالم العربي صلي مر صصور التاريخ) التى صقدها
ات اد المؤرخين العرب بالقاهرة  23-21نوفمبر 2000م ويان رئيسا الودى جلسات الندوة.
 -49االستراف في ندوة (الت ليه االستراتيجي والعققات بين مصر وقازاقستان) .صقدها مريز الدراسات اآلسيويح بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  24يناير4-فبراير  ،2001وألقي ب لا صنوانح (السلطان الظاهر
بيبر البندقدار قف ة من تاريخ العققات بين مصر وقازاقستان في العصور الوسطي).
 -50االستراف في وقائ وأصمال مؤتمر جامعة القاهرة اللال( (الجامعات في خدمة المجتم وتنمية البيةة م بداية
األلفية اللاللة) خقل الفترة من  7-5مايو  .2001ويان مقررا ألود م اور المؤتمر (التعليم المستمر والتنمية
البشرية) ورئيسا للجلستين اللاللة والرابعة.
 -51االستراف في وقائ ندوة (ودود مصر الشرقية) صقدتها لجنة التاريخ بالمجلس األصلي لللقافة (وزارة اللقافة) -19
 20يونيو  2001ويان رئيسا الودى جلسات الندوة.
مدينة صربية إسقمية) في معهد إصداد القادة ب لوان  -وزارة التعليم العالي يوم
 -52إلقاء م ايرة بعنوان (القد
 24يوليو  2001وقام المعهد بطب الم ايرة وتوزيعها.
 -53االستراف في الندوة العربية وول ( اللغة المستخدمة في التعليم صن بعد والتعليم المفتوح) صقدها المريز العربي
للتعليم والتنمية بجامعة صين سمس بالتعاون م المنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم وبرنامج الخليج العربي
لدصم منظمات األمم المت دة اإلنمائيح ( 27-25أغسطس  )2001ويان رئيسا إلودى جلسات الندوة.
 -54االسبتراف في وقائ وأصمال ندوة (المرايز اللقافية والعلمية في العالم العربي صبر العصور)التي صقدها ات اد
المؤرخين العرب بالقاهرة  30أيتوبر  -أول نوفمبر  2001ويان رئيسا إلودى جلسات الندوة.
 -55االستراف في وقائ وأصمال اوتفالية جامعة القاهرة العلمية اللانية باأللفية الميقدية ت دي( مصر رظى مستقبلية.
نظمها مريز الب و والدراسات المستقبلية جامعة القاهرة  27-24ديسمبر .2001
قدم وألقى ب لا بعنوان (الترا ال إلار واألثر والتنمية السياوية) نشر يمن مطبوصات المريز.
 -56االستراف في وقائ اوتفالية تكريم األستاذ الديتور سعيد صاسور صميبد مؤرخي تاريخ العصور الوسطي ،ويان
مقررا لقوتفالية بالمجلس األصلي لللقافة يوم  24ديسمبر .2001
قدم وألقي دراسة بعنوان (سعيد صاسور مؤرخا) سوع تنشر يمن ب و االوتفالية.
 -57االستراف في وقائ وأصمال المؤتمر الدولي للعققات المصرية المغربية صبر التاريخ  -صقد بكلية اآلداب جامعة
ولوان بالتعاون م جامعة وسن اللاني بالمغرب  18-16فبراير  ، 2002ويان رئيسا إلودى جلسات المؤتمر.
 -58االستراف في وقائ اوتفالية تكريم األستاذ الديتور وسين نصار أستاذ األدب العربي  -المجلس األصلي لللقافة 3-2
مار .2002
قدم وألقي دراسة بعنوان (منهج ت قيق الترا التاريخي صند د .وسين نصار) سوع تنشر يمن ب و االوتفالية.
 -59االستراف في وقائ وأصمال ندوة (آثار القد صبر العصور)  -نظمتها لجنة اآلثار بالمجلس األصلي لللقافة 5
مار .2002
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قدم وألقي ب لا بعنوان (صروبة القد ) سوع ينشر يمن ب و الندوة.
 -60االستراف في ندوة جامعة القاهرة صن العققات المصرية  -الكازاخية التي صقدت بمريز المؤتمرات بجامعة القاهرة
يوم  6مار  .2002وألقي ب لا بعنوان (انتشار اإلسقم وال إلارة اإلسقمية في يازاخستان).
 -61االستراف في وقائ اوتفالية تكريم األستاذة الديتورة سيدة إسماصيه ياسج صميدة المؤرخات المصريات .المجلس
األصلي لللقافة يوم  19مار  2002قدم وألقي دراسة بعنوان (القيم واألصراع الجامعية صند الديتورة سيدة
ياسج) سوع تنشر يمن ب و االوتفالية.
 -62االستراف في وقائ وأصمال ندوة (العققات بين مصر وأذربيجان الرظ المشترية وآفاب التعاون).
صقدت في مريز الدراسات اآلسيوية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يوم  24مار .2002
استرف في م ور (ميرا التاريخ وووار ال إلارات) بب ( صنوانح (انتشار اإلسقم وال إلارة اإلسقمية في
أذربيجان).
 -63االستراف في وقائ وأصمال ندوة (ودود مصر الغربية) نظمتها لجنبة التاريخ بالمجلس األصلي لللقافة  2-1إبريه
 2002ويان رئيسا إلودى جلسات الندوة.
 -64االستراف فى وقائ وأصمال مؤتمر مكة اللال( (العققات الدولية بوين اإلسوقم وال إلوارة المعاقورة) صقود فوى مدينوة
مكة المكرمة فى الفترة من 1423/12/2-11/29ه  3-1 /فبراير 2003م ،واسترف
بب و( صنوانوح (صققوات الدولوة األيوبيووة ودولوة سوقطين المماليوش مو أوربووا فوى صصور ال وروب الصوليبية) ونشوور
الب ( فى موسوصة المؤتمر.
 -65االسووووتراف فووووى ئاللقوووواء اللقووووافىئ الووووجى صقوووود فووووى دار الكتووووب المصوووورية يوووووم  17مووووار  2003وألقووووى ب لووووا
صن ( دور جمال الدين الشيال فى ت قيق الترا ).
 -66االستراف فى فعاليات المؤتمر األول لجامعة القاهرة صن ت دي( م افظة الجيزة يوم األود  18إبريوه  ،2004وألقوى
ب لا صن مويوع ئتطوير مي رهينة مت ج بق ودودئ.
 -67االستراف فى مؤتمر مستقبه التعليم الجامعى العربوى (رظى تنمويوة) بجامعوة صوين سومس فوى الفتورة مون  5-3موايو
2004م.
 -68المشارية فى مؤتمر الشراية بين الجامعة العربية المفتووة والجامعة البريطانية المفتووة
Conference on The Partnership between The Arab Open University and The Open
 University, U.K.صقد المؤتمر فى الكوي خقل الفترة من  12-10يناير .2005
 -69االستراف فى ( ووارات اآلداب ) التى صقدت فى يلية اآلداب جامعة القواهرة ،وألقوى ب لوا بعنووان ئدراسوة التواريخ
فى صالم متغيرئ يوم األود  20مار  ،2005وسينشر الب ( يمن إقدارات يلية اآلداب جامعة القاهرة.
 -70االستراف في ورسة صمه إقليمية وول (التعليم المفتوح والتعليم صن بعد) صقدتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية
والعلوم واللقافة (يونسكو – اليكسو – ايسيسكو) في القاهرة في يومي  6-5يونيو  2006واسترف د .وسنين
ربي بدراستين هما
 -1التعليم المفتوح والتعليم صن بعد (التجربة المصرية).
 -2واق التعليم المفتوح والتعليم صن بعد في الوطن العربي.
 -71االستراف في (مؤتمر القاهرة للدراسات اليابانية) صٌقد في يلية اآلداب جامعة القاهرة باالستراف م المريز الدولي
للدراسات اليابانية وذلش في يومي  6-5نوفمبر  2006ويان رئيسا للجلسة اللانية صن (دراسات مقارنة صن
الت دي( بين اليابان والعالم العربي).
 -72االستراف في المؤتمر العلمي األول (موانئ الخليج العربي منج مطل القرن العاسر وتي القرن الراب صشر
هجريا/القرن الساد صشر وتي منتصج القرن العشرين) بالتعاون م ات اد المؤرخين العرب بالقاهرة  ،صٌقد في
جامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المت دة في يومي  9-8نوفمبر  .2006ألقي يلمة في جلسة االفتتاح
باصتباره رئيسا الت اد المؤرخين العرب ،ويان رئيسا للجلسة العلمية األولي.
 -73االستراف فى ندوة (المدرسة المصرية فى الكتابة التاريخية خقل القرن التاس الهجرى  /الخامس صشر الميقدى)
التى صقدتها لجنة التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة يوم  12إبريه  .2007ويان مقررا للندوة ،وألقى ب لا بعنوان
( الفكر االقتصادى صند جقل الدين السيوطى).
 -74االستراف في الندوة السادسة من ( ووارات اآلداب ) التي صقدت في يلية اآلداب جامعة القاهرة ،وألقى ب لا بعنوان
( االتجاهات المعاقرة في الب ( التاريخي أنماط جديدة ) يوم األود  17فبراير  ،2008وسينشر الب ( يمن
إقدارات يلية اآلداب جامعة القاهرة .
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 -75االستراف في اوتفالية دار الكتب والوثائق القومية يوم  18فبراير  2008بمناسبة ادراج مجموصة مقتنيات الهيةة
العامة لدار الكتب والوثائق القومية من المخطوطات الفارسية المصورة يمن سجه ذايرة العالم .يتب أ.د .وسنين
ربي دراسة بعنوان ( مجموصة المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتب المصرية ) وصريها بصفتح رئيسا
للجنة الفنية لجايرة العالم باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ( جار نشر الدراسة ) .
 -76االستراف في اوتفال اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم واللقافة ( يونسكو – اليسكو – ايسيسكو ) باليوم
العالمي للغة األم ،يوم  21فبراير  ،2008وقدم ب لا بعنوان ( الت ديات التي تواجح اللغة األم في صالم متغير ) تم
نشره.
 -77االستراف في مؤتمر قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة القاهرة ( أثر مؤرخي جامعة القاهرة في الدراسات التاريخية
في مائة صام ) يوم  26مار  2008بب ( صنوانح ( سطور من وياة المؤرخ الجليه أ.د .صزيز سولاير صطية ).
نشر في الجزء اللاني من يتاب (سوامخ الم ققين) ،مريز ت قيق الترا  ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية
بالقاهرة ،2008 ،ص .133-129
 -78االستراف في ( قالون الجبرتي ) الج نظمتح لجنة التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة يوم  27مار  2008بب (
صنوانح ( الوي ال الي للدراسات التاريخية ) .وسيقوم المجلس األصلى لللقافة بنشره م الب و األخرى .
 -79االستراف في مؤتمر مجم اللغة العربية بالقاهرة للدورة الرابعة والسبعين بعنوان ( اللغة العربية وت ديات العصر )
 21ابريه –  5مايو  ،2008استرف أ.د .وسنين ربي بب ( صنوانح ( اللغة العربية هوية وانتماء) .تم صرض
الب ( ومناقشتح في الجلسة السادسة صشرة للمؤتمر يوم  27أبريه  ،2008وتم نشره يمن ب و المؤتمر .
 -80االستراف في مؤتمر ( آداب القاهرة في مةويتها اللانية رظية مستقبلية ) االستراف في مائدة مستديرة وول (قإلية
التعليم العالي في مجال العلوم اإلنسانية واإلجتماصية في مصر) ،ورئاسة الجلسة األولى للمؤتمر يوم  4مايو
. 2008
 -81االستراف في ندوة ( الجامعة المصرية بعد مائة صام  ....إلى أين ؟ ) صقدتها لجنة التاريخ بالمجلس األصلى لللقافة
في يومي  7,8مايو  ،2008استرف أ.د .وسنين م مد ربي بب ( صنوانح ( الجامعة المصرية واستشراع
المستقبه )  .جار نشره يمن ب و الندوة .
 -82االسوتراف فوي الموؤتمر اللواني لتوواريخ الخلويج العربوي صبور العصوور وصنوانووح ( موؤتمر المقووة الب ريوة فوي الخلوويج
العربي صبر العصور ) الج نظمتوح دارة الوديتور سولطان القاسومي للدراسوات الخليجيوة بالتعواون مو قسوم التواريخ
وال إلووارة اإلسووقمية فووي يليووة اآلداب والعلوووم اإلنسووانية واالجتماصيووة بجامعووة الشووارقة  19-17نوووفمبر 2008
استرف د .وسنين ربي في جمي فعاليات المؤتمر ويان صإلوا في لجنة التوقيات .
 -83االستراف في ندوة المنتد اإلسقمي (المدخه إلي صلوم التواريخ) التوي صقودت فوي إموارة الشوارقة – دولوة اإلموارات وألقوي يووم
 2010/2/17ب لووووا بعنوووووان (بعووووض االتجاهووووات ال ديلووووة فووووي الدراسووووات التاريخيووووة)  ،وألقووووي أ.د .وسوووونين ربيوووو يوووووم
 2010/2/18ب لا ثانيا بعنوان (ماهية التاريخ وفائدتح اليوم وغدا) .وقام المنتد اإلسقمي بنشر الب لين.
 -84االستراف في ندوة مريز ت قيق التورا بودار الكتوب والوثوائق القوميوة يووم  2010/3/7صون أمهوات يتوب التورا وألقوي ب لوا
بعنوان (يتاب المسالش والممالش البن خرداذبح) ويقوم مريز ت قيق الترا بنشره.

 -85االستراف فى ملتقى ئالقيروان وإسعاصها صبر العصورئ الجى نظمح المجم التونسي للعلوم واآلداب والفنون ئبي
ال كموةئ .صقودت النوودوة فوى مدينوة القيووروان بتوونس فووى المودة مون  25-20أبريووه  ، 2009واسوترف أ.د.وسوونين
م مد ربي فى الندوة العلمية بب ( صنوانوح (التويثيرات اللقافيوة المتبادلوة بوين مدرسوتي الفسوطاط والقيوروان وتوى
قدوم الفاطميين إلى مصر) .وقام المجم التونسي (بي ال كمة) بنشر الب ( يمن وقائ الندوة – قرطواج توونس
2010م.
 -86االستراف في ندوة (الشرب والغرب تجربة ال روب الصليبية) التي صقدتها لجنوة التواريخ بوالمجلس األصلوي لللقافوة
فووي القوواهرة يوووم  29إبريووه  ،2010وألقووي أ.د .وسوونين ربي و ب لووا بعنوووان (رسووالة الصووليبيين إلووي اإلمبراطووور
فردريش اللاني أثناء وصار دمياط في  15يونيح 1218م).
 -87االستراف في ندوة مريز ت قيق الترا بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة التى صقدت فوي قاصوة الموؤتمرات بودار
الكتب المصرة يوم  5يونيح 2012م ،والقى ب ( صنوانح ئصلم مصطلح ال ودي( وصلوم التواريخئ وسينشور الب و(
يمن ب و الندوة .
ي ي ) (ضــ ية الجب امق ال بـاة رالبهناـة :
 - 1958وتي اآلن

صإلو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة.
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 - 1969وتي اآلن صإلو بمريز ت قيق الترا بدار الكتب المصرية بالقاهرة.
صإلو وأمين صبام ات اد المؤرخين العرب بالقاهرة.
2005 - 1991
 - 1998وتي اآلن صإلو مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر المعرفة واللقافة العالمية.
 - 1998وتي اآلن صإلو جمعية الدراسات اإلسقمية بالقاهرة.
 – 1998وتى اآلن صإلو مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة.
 - 2003وتي اآلن صإلو مجم اللغة العربية (مجم الخالدين) بالقاهرة.
 – 2005وتي اآلن رئيس ات اد المؤرخين العرب بالقاهرة.
صإلو المجم العلمي المصر .
- 2011
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