
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 

 السيرة الذاتية والعممية والعممية 
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 بيان السيرة األكاديمية
 ـــــــــــــــــــــــ

 معمومات شخصية : -1
 

  يد/ رياض محمد السيد الرفاع :  الكامــــل  االسم 
   التــاريخ  :  القسم العممـــى      
   اآلداب  :  الكميــــــة 
   1954 / 1/  1  :  تاريــخ الميـالد 
   محمة انجاق ـ شربين ـ دقيمية       :  مـكان الميـالد 
   مصرى  :  الجنسـية الحاليـة 
  ذكــر  :  الجنــــــس 
 ( 1شقة ) 11التدريس امتداد جييان عمارة مساكن أعضاء ىيئة   :       م      العنوان الدائــ

  بالمنصورة . 
   متزوج ويعول  :  الحالة اإلجتماعية  

  :  ؤىالت العمميةـــالم -2

  مع مرتبة  والتربية قسـ التاريخ  كمية التربية جامعة المنصورة بتقدير جيد جدا اآلداب ليسانس
 .   6791الشرؼ في 

  مع مرتبة ريخ كمية اآلداب جامعة عيف شمس بتقدير ممتاز في اآلداب قسـ التا ةالميسانس الممتاز
 . الشرؼ 

  في موضوع تطور المجتمع في المممكة العربية السعودية  6791ماجستير بتقدير ممتاز في
 ـ . 6711ػ 6791

  في موضوع مصر ومشروعات الوحدة العربية ـ 6771الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرؼ األولي في
 . ـ 6799ػ 6797

 لدرجات الوظيفية : ا -3

  ـ  6791 /9/66معيد في . 

  ـ  9/66/6791مدرس مساعد في . 

  ـ . 11/1/6771مدرس في 

  ـ  6/6/1001مدرس متفرغ في . 
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 :  اإلداريةالمناصب  -4

  والتراث الشعبي بجامعة المنصورة  اإلنسافز الحضاري لعمـو المركمجمس إدارة عضو . 

 عميمية واالجتماعية . عضو مجمس إدارة مركز الخدمات والبحوث الت 

  حتي اآلف .مدير مركز الخدمات والبحوث التعميمية واالجتماعية 

  . عضو مجمس إدارة وحدة اإلسكاف الجامعي بجامعة المنصورة  

 
 الجوائز والمكافآت :   -5

  جائزة أحسف ليسانس عمي مستوي أقساـ التاريخ بكميات اآلداب بالجميورية مف الجمعية التاريخية
 .  ـ6790

  ـ . 6/6/6779جائزة أحسف رسالة دكتوراه مف جامعة المنصورة في 

 

 :واألنشطة الطالبية العضوية فى الييئات العممية والجمعيات المينية  -6
 

  . رائد المجنة الرياضية باتحاد طالب كمية اآلداب 

  . مستشار المجنة الثقافية والسياسية باتحاد طالب كمية اآلداب 

  المنصورة جامعةلثقافية العميا بالمجنة امستشار  . 

  العاـ عمي برلماف طالب جامعة المنصورة لثماني سنوات متتالية . المشرؼ 

  . المشرؼ العاـ عمي برلماف طالب الجامعات المصرية لمدة سبع سنوات متتالية 

  بجامعة المنصورة . الفتاه الجامعية  منتدىالمشرؼ العاـ عمي 

  لفتاة الجامعية عمي مستوي الجامعات المصرية . ا منتدىالمشرؼ العاـ عمي 

  عاماً  61عضو لجنة اختيار الطالب والطالبة المثالية عمي مستوي الجامعة لمدة  . 

  عمي مستوي جامعة المنصورة .  مسابقة الطالب النوابغعضو لجنة تحكيـ 

  عمي مستوي الجامعة . عضو لجنة تحكيـ دوري المعمومات 

  القادة بجامعة المنصورة .  إعدادرات المشرؼ العاـ عمي دو 

  القادة بمعسكر أعداد القادة بحمواف . طالب جامعة المنصورة إلعداد رائد أفواج 

 باإلسكندرية رائد أفواج الطالب المتميزيف بجامعة المنصورة بمعيد إعداد القادة بسموحة  . 

  . رائد قطار الشباب لألقصر وأسواف 

 المنصورة في برنامج التبادؿ الطالبي مع الجامعات العربية  عضو لجنة اختيار طالب جامعة
 واألجنبية . 
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  ـ . 1009عضو المجنة العميا لتنظيـ أسبوع شباب الجامعات المصرية 

  ـ . 1007عضو المجنة العميا لتنظيـ أسبوع شباب الجامعات 

  ـ . 1069عضو المجنة العميا لتنظيـ أسبوع الفتاة الجامعية الثالث بجامعة المنصورة 

  طالب بكمية اآلداب جامعة المنصورة . التعميـ و العضو لجنة شئوف 

  عضو لجنة الدراسات العميا بكمية اآلداب . 

 ـ .1001وحتي  6790مف  عضو الكنتروؿ المركزي المتحانات كمية اآلداب  . 

  . أميف الوحدة الحزبية بالحزب الوطني الديمقراطي سابقًا 

 الديمقراطي بمحافظة الدقيمية سابقًا .  أميف مساعد شباب الحزب الوطني 

  والتثقيؼ السياسي بمحافظة الدقيمية سابقًا .  التدريبأميف 

  تنظيـ بالحزب الوطني الديمقراطي بالدقيمية سابقًا . الأميف األميف المساعد 

 

لقاء محاضرات فى مؤتمرات وندوات عممية منيا :-7  االشتراك بالحضور والحوار وا 

 ت التي تنظمو وزارة الشباب ووزارة الثقافة وقصور الثقافة ووزارة اإلعالـ ومراكز محاضر في الندوا
 ( .  ية متنوعة إلعالـ ) ندوات سياسية وثقافية وتاريخلالنيؿ 

 

 الكتب المؤلفة المنشورة وغير المنشورة :  -8

   . كتاب في تاريخ الفكر السياسي 

  صر . فرنسا الحديث والمعاتاريخ كتاب في 

  نجمترا الحديث والمعاصر . إاريخ تكتاب في 

  التاريخ االقتصادي . كتاب في 

  تاريخ العرب الحديث . كتاب في 

  تاريخ العرب المعاصر كتاب في . 

  في الحضارة المصرية . كتاب في 

  تاريخ أسيا الحديث والمعاصر . كتاب في 

  تاريخ أوربا الحديث . كتاب في 

  لـ العربي الحديث . تاريخ الدولة العثمانية والعاكتاب في 

  في تاريخ مصر الحديث والمعاصر . كتاب 

  في منيج البحث التاريخي . كتاب 
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لييا إوالكميات المنتدب في كمية اآلداب المواد الدراسية التي يقوم بتدريسيا  -9
 : جامعة المنصورة 

   . تاريخ أسيا الحديث 

   . منيج البحث التاريخي 

   . تاريخ الفكر السياسي 

   . تاريخ أوربا الحديث 

   . تاريخ مصر الحديث والمعاصر 

   . تاريخ مصر الحديث 

  ث . تاريخ العرب الحدي 

   . تاريخ العرب المعاصر 

  . تاريخ اقتصادي 

  تاريخ الدولة العثمانية والعالـ العربي الحديث . 

  فرنسا الحديث والمعاصر تاريخ 

  انجمترا الحديث والمعاصر تاريخ 

  تاريخية معاصرة . قضايا 

 

 الجيات المنتدب إلييا لمتدريس :  -11

  . كمية التربية بدمياط 

  . كمية اآلداب بدمياط 

 فرعييا بمنية النصر وميت غمر . بالمنصورة و لنوعية كمية التربية ا 

 ة المنصورة . كمية السياحة والفنادؽ بجامع 

  النيؿ .  بأكاديميةالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا 

  . المعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمنصورة كولدج 

  الدلتا .  العالي لميندسة بأكاديميةالمعيد 

  جمصة . بكمية اإلدارة بجامعة الدلتا 
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 الرسائل العممية : -11
 
 اه(شراف عمييا )ماجستير أو دكتور تم األالرسائل العممية التى  -أ

   
 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
العالقات السياسية السعودية السورية  -6

 ـ 19/6799
 محمد كماؿ أحمد ماجستير  المنصورة 

 
 عادؿ الزواـ دكتوراه المنصورة 11/6791 يحزب االستقالؿ المراكش -1
العالقات المصرية الحجازية في القرف  -9

 الثامف عشر 
حساـ محمد عبد  ماجستير المنصورة 

 المعطي
التنافس الدولي حوؿ الكويت  -1

 ـ(6990/6769)
 سعد عفر رشيد راشد ماجستير  المنصورة 

جارية المغربية في مصر في البيوت الت -9
 العصر العثماني 

حساـ محمد عبد  دكتوراه  المنصورة
 المعطي 

 سعد عفر رشيد الظفير  دكتوراه المنصورة 69/6716تطور األزمة الكويتية  -1
تجاه مشكمة جنوب  ريةصالسياسة الم -9

 السوداف 
 مديحة إبراىيـ الفقي  ماجستير  المنصورة

محسف محمد  دكتوراه المنصورة العربية نوري السعيد والقضايا  -9
 الديسطي

الممؾ عبد العزيز آؿ سعود وقضايا  -7
 91/6799العالـ العربي السياسية 

 حسيف ناصر الشريؼ دكتوراه  المنصورة

مديرية لالدور السياسي واالقتصادي  -60
 التحرير

 عادؿ إبراىيـ الطويؿ  دكتوراه المنصورة

تاريخ التعميـ األجنبي في المممكة العربية  -66
 ـ6791/1001السورية 

 فيد عبد العزيز األحمد ماجستير المنصورة

 محمد الرفاعيوائؿ  دكتوراه المنصورة  تركيةلاألمريكية االعالقات  -61
سياسة بريطانيا تجاه اليمف  -69

6719/6719 
سعيد بف سالـ بف  ماجستير المنصورة

 صالح الروشدي 
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 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
أحمد بف خمفاف بف  ماجستير المنصورة ـ11/6719 حزب األحرار اليمني -61

 سالـ الشبمي
النشاط االقتصادي والحياة االجتماعية  -69

بيا مف االحتالؿ يوالثقافية لمييود في ل
االيطالي إلي االستقالؿ الميبي 

 6796إلي 6766

 أسامة الدسوقي بركات  دكتوراه المنصورة

القضية الجزائرية في الصحافة المصرية  -61
19 /6711 

آداب 
 المنصورة

 ىشاـ إبراىيـ إبراىيـ  ماجستير

 - 1968الحركة الطالبية فـى مصـر )  -69
م ( 1984  

آداب 
 المنصورة

احمــــد محمــــد رجــــائي  ماجستير
احمد طعيمو إسماعيل  

منـذ انتيـاء الحـرب  ألمانيـافى  األوضاع -69
 1945العالميــة النانيــة حتــى التقســيم )

  ( م 1949 -

آداب 
 ماجستير المنصورة

ــراىيمموســى  إســالم  إب
               موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

ــــــ  القطــــــرى  -67  - 1945تطــــــور المجتم
م 1995  

آداب 
 المنصورة

احمــــد محمــــد  أســــماء ماجستير
ل                 بص  

دور المــــــوانى الكويتيــــــة فــــــى التجــــــارة  -10
 -م 1951الخارجيـــــــــــة والداخميـــــــــــة )

م 1991  

آداب 
رماجستي المنصورة  

راشــد حامــد بــدر  آمنــو
 ضيف جفين العنزى

المسألة االيرلندية فـى العالقـات الدوليـة  -16
1921 - 1949  

آداب 
 المنصورة

ــــو ماجستير محمــــود عبــــد  أميم
 المولى محمد سرور

ـــدور السياســـى واالقتصـــادى لالتحـــاد  -11 ال
م  1848 - 1815 األلماني  

 المنصورة
انـــــس محمـــــد صـــــال   

 -19                 ىرطا
مجمــس األمــة وسياســة مصــر الخارجيــة  -11

1957 - 1971  

آداب 
 ماجستير المنصورة

رشا احمد السيد احمـد 
ب                حطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الـــــدور البريطـــــانى فـــــى دعـــــم الحركـــــة  -19

- 1914نية فــــى فمســــطين )الصــــييو 
                            م (1948

  

آداب 
ــــــد عبــــــد  ماجستير المنصورة ــــــام احم ريي

 السالم عبد الفتاح
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 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
11- 

صـــدام حســـين وحـــروب الخمـــي  العربـــى 
م2113 -1981  

آداب 
 ماجستير المنصورة

عبــــــد الــــــرحمن زيــــــن 
ـــــو  ـــــو عرف ـــــدين عرف ال
               حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  

-1534الفــــــت  العنمــــــانى لتــــــونس )  -19
1574 )  

آداب 
 المنصورة

فــرج عيــاد عمــى بــوار  ماجستير
                 جيعو

كــــــرد فــــــى األحــــــزاب دور المنقفــــــين ال -19
   1971 - 1946السياسية العراقية 

آداب 
 المنصورة

 كرميان محمد ولى ماجستير

حركـــــة الشـــــيخ عبدالســـــالم البـــــارزانى  -17
م( 1912-1914)  

آداب 
 المنصورة

متـــــــين فاضـــــــل طـــــــو  ماجستير
               مزورى

(  1975 -1939الدروز فى لبنان )  -90  
آداب 
 المنصورة

محمد عبد الجميل عبد  ماجستير
          الجميل شيبو

المبنانية  -العالقات السياسية المصرية  -96
 (1958-1975       )     

آداب 
 المنصورة

محمـــد محمـــود احمـــد  ماجستير
    عبد الوىاب المينى

محمـــــود فـــــوزى ودوره فـــــى السياســـــة  -91
                                  المصرية

آداب 
 ماجستير المنصورة

ــى  محمــد وســيم الم رب
          عنمـــــــــــــــان حـــــــــــــــرز
   

يــة االردنيــة ) العالقــات السياســية المبنان -99
م ( 1967 - 1939  

آداب 
 المنصورة

ــــــد  ماجستير مرفــــــت جمــــــال عب
 السالم عمى حبيش

التــى ادت  واألزمــاتالصــحافة المصــرية  -91
-م 1931لمحـــــرب العالميـــــة النانيـــــة )

م (1939  

آداب 
مــــــروه حمــــــدى عبــــــد  ماجستير المنصورة

      الحميد الدسوقى

العالقــات السياســية بــين العــراق ولبنــان  -99
1939 - 1958  

آداب 
 المنصورة

ــــراىيم  ماجستير مــــريم محمــــد اب
 رزق رضوان

ــدين -91 ــدى ودوره السياســى  عــز ال مــال أفن
                              فى العراق

آداب 
 المنصورة

 مسعود فيصل صادق ماجستير

ـــث )  -99 ـــة لنـــابميون النال السياســـة الخارجي
1848- 1871 )                    

آداب 
 المنصورة

ـــــــد عبـــــــد ماجستير ـــــــورا محم  ن
   مإبراىي العاطى عمى

 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
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القضـــــــية الجزائريـــــــة فـــــــي الصـــــــحافة  -99
           م.1962 -1945المصرية 

آداب 
 المنصورة

ــــى  ماجستير ــــراىيم عم ىشــــام إب
               إبراىيم

ــة فــى طــرابمس مــابين  -97 ــاة االجتماعي الحي
           م1939 -م1919الحربين 

ب آدا
 المنصورة

دكتوراه   
الســيده الميــدى ســعيد 

            أبو القاسم

حــرب االبــادة االيطاليـــة فــى ليبيــا ابـــان  -10
م  1943 - 1922العيد الفاشى   

آداب 
 المنصورة

دكتوراه   
خالـــد مصـــباح محمـــد 

              الناصرى

ــى ســوريا  االحــزاب السياســية -16 ــة ف الكردي
  م2111 -م 1957

آداب 
 المنصورة

دكتوراه   خميل ابراىيم محمد 

السياســــة الخارجيــــة لمواليــــات المتحــــدة  -11
 - 1961تجــاة أوربــا فــى عيــد كنيــدى 

1963                                 

آداب 
دكتوراه  المنصورة  

محمــد مــروان المرســى 
                  أحمد

ظـــاىرة االغتيـــاالت السياســـية لزعمـــاء   -19
(   1992_1931الكرد )  

آداب 
 المنصورة

 أوميد ياسين رسول ماجستير

رديــة المواقــف اإلقميميــة مــن القضــية الك -11
( 1975ـ 1919في العراق )  

آداب 
 المنصورة

 أدريس حسين رشيد  ماجستير

ـــ 1921المؤرخـــون الكـــرد فـــي العـــراق  -19 ـ
1951 )  

آداب 
 المنصورة

 باريز عباس عمي  ماجستير

مظاىر الحياة االجتماعيـة والفكريـة فـي  -11
ـــ 1714العـــراق فـــي عصـــر المماليـــك ) ـ

1931 )  

آداب 
امل تساىيل باكر ك ماجستير المنصورة  

ـــد حـــافظ  -19 ـــي عي أوضـــاع كـــرد ســـوريا ف
  2111ـ 1971األسد

آداب 
 المنصورة

 خميل إبراىيم محمد  ماجستير

قضية أكراد العراق في العالقات العراقيـة  -19
  1948ـ 1918البريطانية 

آداب 
 المنصورة

ـــــريم  ماجستير ـــــد الك ـــــار عب رزك
 محمد 

مصــــطفي رشــــيد ودورة فــــي السياســــية  -17
1858ـ1811العنمانية   

ب آدا
 المنصورة

 رشيد مكائيل محمد  ماجستير

آداب   2112ـ1949تركيا والتكالت األوربية  -90
 المنصورة

 ريكان مال فرزو ماجستير
 

 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
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ـــيم  -96 قم المســـألة الحدوديـــة بـــين العـــراق وا 
  2115ـ 1925كردستان العراق 

آداب 
 المنصورة

 سمان مجيد محمد  ماجستير

العالقات السياسية بين العـراق واالتحـاد  -91
1991ـ 1968وفيتي الس  

آداب 
 المنصورة

ســـــــــــيركود شـــــــــــريف  ماجستير
 إسماعيل 

مواقــــف الــــدول العربيــــة األســــوية بــــين  -99
ســـرائيل )  ـــين مصـــر وا  تطـــور الســـالم ب

ـــراق والســـعودية نموذجـــًا (  ـــ 1973الع ـ
1981  

آداب 
ســـــــعد عبـــــــد خميفـــــــو  ماجستير المنصورة

              العبيدي 

المواقؼ المصرية تجاه الحركة الوطنية  -91
  6711ػ6719في شماؿ العراؽ 

آداب 
 المنصورة

 شيماء عمي محمد  ماجستير
 

األسقؼ مكريوس ودوره السياسي في  -99
 6799ػ6790قبرص 

آداب 
 المنصورة

 عادؿ الميدي خشاف  ماجستير

إبراىيـ شكري ودوره في السياسية  -91
 المصرية 

آداب 
 المنصورة

طمة محمد أبو فا ماجستير
 الفتوح دسوقي 

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )  -99
 (  6790ػ6799البرتي ( 

آداب 
 المنصورة

 كارزاف ياسيف محمد  ماجستير

تطور الفكر السياسي في كردستاف  -99
 العراؽ 

آداب 
 المنصورة

 كاممة محمد رسوؿ  ماجستير

ػ 6719تطور المجتمع في تونس  -97
6799 

آداب 
 المنصورة

جستيرما  
 كاىيف جماؿ شعباف 

القضية الكردية في العالقات التركية ػ  -10
  6797ػ 6769اإليرانية 

آداب 
 المنصورة

 كوراف سالـ محمد  ماجستير

القضايا العراقية في الصحافة المصرية  -16
  6719ػ 6719

آداب 
 المنصورة

 مؤمف عمي طاىر  ماجستير

كوامي نكورما ودوره السياسي في غانا  -11
 6711ػ 6719

آداب 
 المنصورة

 مثني أيوب لفتو  ماجستير

الكويت في عيد الشيخ صباح السالـ  -19
  6799ػ 6719الصباح )

 

آداب 
 ماجستير المنصورة

 محمد عباس حميد 
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 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
العالقات السياسية السعودية السورية  -11

 6799ػ6719
آداب 
 المنصورة

محمد كماؿ أحمد  ماجستير
 السيد 

 المفاوضات بيف الحكومة العراقية -19
ػ 6719والحركة الكردية في العراؽ 

6776 

آداب 
 ماجستير المنصورة

 ميرواف إبراىيـ عبد اهلل 

المواقؼ المصرية تجاه السياسية التركية  -11
  6776ػ6790

آداب 
 المنصورة

ميفاف محمد صالح  ماجستير
 محمد طاىر 

السياسة األمريكية تجاه الحركة الشيوعية  -19
 ـ 6719ػ 6799في العراؽ 

آداب 
 منصورةال

 ىونو ر رستـ فتاح  ماجستير

دور نواب أربيؿ في مجمس النواب  -19
العراقي خالؿ العيد الممكي 

 6799ػ6719

آداب 
 ماجستير المنصورة

 ىيمف عثماف رسوؿ 

المواقؼ الدولية تجاه الحركات الكردية  -17
  6711ت6990

آداب 
 المنصورة

 ىيوا سامي حمد  ماجستير

في عيد  العراؽ وقضايا العالـ العربي -90
  6719ػ6799عبد الكريـ قاسـ 

آداب 
 المنصورة

 ىيوا محمد حمو عمي  ماجستير

العالقات السياسية بيف المممكة العربية  -96
السعودية والعراؽ في عيد الممؾ سعود 

  6711ػ6799بف عبد العزيز 

آداب 
 ماجستير المنصورة

 وئاـ محمد ربيع 

حزب العماؿ الكردستاني في تركيا  -91
  6776ػ 6799

آداب 
 المنصورة

وزداف نور الديف نجـ  ماجستير
 الديف 

الدور السياسي لممؤسسة الدينية اإليرانية  -99
 دراسة وصفية تحميمة  6797ػ 6716)

آداب 
 المنصورة

 ياسيف عزة ـ عمي  ماجستير

العالقات السياسية بيف والية طرابمس  -91
 0الغرب وبالد السوداف األوسط والغربي 

 6766ػ 6979الفترة مف 
 

آداب 
 المنصورة

الصادؽ محمد  دكتوراه
 السنوسي 

 اسـ الباحث  ماجستير  الجامعة عنواف الرسالة ـ
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المراكشي  االستقالؿحزب  -99
 6791ػ6711

آداب 
 المنصورة

عادؿ الزواـ سالـ  دكتوراه
 عبيدر 

األوضاع الالقتصادية واالجتماعية  -91
والفكرية في ليبيا أثناء العيد العثماني 

  6766ػ6799الثاني 

آداب 
 المنصورة

 المبروؾ عبد اهلل أحمد  دكتوراه

تطور المجتمع في المممكة العربية  -99
السعودية في عيد الممؾ فيصؿ بف عبد 

 6799ػ6711العزيز )

آداب 
 المنصورة

 قحطاف أحمد فرىود  دكتوراه

آداب  6716ػ6796الزراعة في ليبيا  -99
 المنصورة

محمد عبد المجيد  دكتوراه
 سالـ أحبيؿ 

السياسية بيف الواليات المتحدة العالقات  -97
 ـ( 1066ػ 6791األمريكية وتركيا ) 

آداب 
 المنصورة

 مال فروزريكاف  دكتوراه

العالقات السياسية التركية العراقية  -90
  6799 ػ6799

آداب 
 المنصورة

محمد كماؿ أحمد  دكتوراه
 السيد 

 - 1971العالقات المصرية العمانية )  -96
م (1991  

آداب  
 المنصورة

وئام محمد ربي  محمد  دكتوراه
 غانم

السياسي عند عبد اهلل أوجالن الفكر  -91 آداب   
ورةالمنص  

 محمد رسول كاممو  دكتوراه

 
 
 
 
 
 
 
 
 


