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 اإلدارية )بدءا من األحدث(المناصب 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
   

   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث
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 1 عبد اللطيف محمد الصباغ

كتةةاب يفةةي  دراسةةة فةةي

، 1رحاب التاريخي مة 

فةةي تكةةريم أ  د/ حمةةادة 

2014إسماعيل،   

االلتماس مصدراً من مصادر تاريخ مصر 

 المعاصر

 2 عبد اللطيف محمد الصباغ

دراسة في كتاب 

يرؤى في التاريخ 

 الحديث والمعاصري

في تكريم أ  د/ لطيفة 

 2012سالم، 

في النصف الثاني من  اللؤلؤ في الخلي  العربي

 القرن التاسع عشر

 3 عبد اللطيف محمد الصباغ

، مجلة مصر الحديثة

 م2009العدد الثامن، 
(1849 -1828الطب البيطري في مصر )  
 دراسة وثائقية

 4 عبد اللطيف محمد الصباغ

يملف وثائقيي نُشر 

بمجلة مصر الحديثة، 

مركز تاريخ مصر 

المعاصر بدار الوثائق، 

 م2007/ 6عدد 

 5 عبد اللطيف محمد الصباغ (1841 -1831من وثائق الحكم المصري في الشام )

دراسة نشرت بكلية 

اآلداب جامعة 

اإلسكندرية ضمن 

د/ عمر  مجلد تكريم أ 

 م2006عبد العزيز 

 6 عبد اللطيف محمد الصباغ المرأة والطيران المدني في مصر

مجلة الفيصل، عدد 

 هـ1427، محرم 355
 عبد اللطيف محمد الصباغ العقير تاريخ وسياحةميناء 

 د  عاطف معتمد عبد الحميد
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مجلة كلية اآلداب 

جامعة بنها، العدد 

 2005يوليو ، 13

 8 عبد اللطيف محمد الصباغ (1854 -1813الثروة الحيوانية في مصر )

مجلة مصر الحديثة، العدد 

 م2008السابع، يناير 
 -1949موقف مصر من انقالبات سوريا )

 من واقع أوراق الخارجية المصرية (1952

 9 عبد اللطيف محمد الصباغ

نشر ضمن أعمال الندوة 

العلمية لتاريخ الملك سعود 

بن عبد العزيز آل سعود، 

دارة الملك عبد العزيز، 

هـ، المجلد 1429الرياض 

 الخامس

 10 عبد اللطيف محمد الصباغ في مصر 1956موقف الملك سعود من أزمة 

مجلة الدارة، العدد الثالث، 

هـ / 1426) 31السنة 

م( عدد خاص 2005

بمناسبة اختيار مكة 

 عاصمة الثقافة

 صورة المجتمع المكي في كتابات الرحالة

 في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري

 11 عبد اللطيف محمد الصباغ

سلسةةةةةةةةةةةلة مصةةةةةةةةةةةر 

، 56النهضةةةة، عةةةةدد 

دار الكتةب والوثةائق، 

م2004مصر   

الطيران المدني في مصر، دراسة في تاريخ مؤسسة 

 م(1956 -1932مصر للطيران )
 12 عبد اللطيف محمد الصباغ

دورية مصةر الحديثةة، 

مركةةةةز تةةةةاريخ مصةةةةر 

المعاصةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةدار 

، 2الوثةةةةةةةةائق، عةةةةةةةةدد 

2003 

اإلرسالية األمريكية ونشاطها التعليمي في مصر 

 م(1902 -1854)
 13 عبد اللطيف محمد الصباغ

لية آداب بنها، مجلة ك

 م2001، يناير 7عدد 
( من 1958 -1947موقف مصر من قضية كشمير )

 واقع أوراق الخارجية المصرية
 14 عبد اللطيف محمد الصباغ

مجلةةد نةةدوة مصةةر فةةي 

عصةةةةةر محمةةةةةد علةةةةةي 

إصةةةةةالت أم تحةةةةةديث، 

المجلةةةةةةةةةس األعلةةةةةةةةة  

م1999للثقافة،   

( 1840 -1831جهود محمد علي التعدينية بالشام )

 وثائقيةدراسة 
 15 عبد اللطيف محمد الصباغ

المجلةةةةةةة التاريخيةةةةةةة 

المصرية، مجلةد رقةم 

40 (1997- 

م(1999  

 -1831تنظيم البريد في الشام إبان حكم محمد علي )

1840) 
 16 عبد اللطيف محمد الصباغ

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
مقبول للنشر ضمن أعمال ندوة  2017 

مركز تاريخ مكة المكرمة 

يمصادر تاريخ مكة المكرمة 

 عبر العصوري 

بعض كتب الرحالة مصدرا من 

 مصادر تاريخ مكة المعاصر

 1 عبد اللطيف محمد الصباغ

     



 

 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين البحثعنوان  المؤتمر وتاريخ النشر
   1 

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

   

   
 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # المؤتمرعنوان  المكان والتاريخ مجال المساهمة
رائدات الطيران بحث بعنوان: 

 المدني في مصر
هـ/ 1438جامعة األميرة نورة 

 م2017
 1 المرأة العربية عبر العصور
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أساطيل صيد بحث بعنوان: 

اللؤلؤ في الخلي  العربي 

 وموقف بريطانيا

 

دارة الدكتور سلطان القاسمي 

 2008للدراسات الخليجية، 

المالحة البحرية في الخلي  العربي عبر 

 رالعصو
3 

موقف الملك بحث بعنوان: 

في  1956سعود من أزمة 

 مصر

 4 الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود  2006دراة الملك عبد العزيز، 

االلتـماس بحث بعنوان: 

مصـدراً من مصادر تاريخ 

 مصر المعاصر

 5 الوثائق العربية    الواقع وآفاق المستقبل 2005دار الوثائق القومية، 



 

 

صورة المجتمع بحث بعنوان: 

المكي في كتابات الرّحالة في 

النصف األول من القرن الرابع 

 عشر الهجري

، كلية التربية للبنات باألحساء

2004 
 6 تاريخ وحضارة –مكة المكرمة 

السلطة السياسية بحث بعنوان: 

والمشروعات الخاصة في 

عصر االقتصاد الحر، دراسة 

في عالقة الحكومة بشركة 

 مصر للطيران

الجمعية المصرية للدراسات 

 2000التاريخية، 
 7  المصريون والسلطة عبر العصور

جهود محمد علي بحث بعنوان: 

 – 1831)التعدينية في الشامي 

1840) 

الجمعية المصرية للدراسات 

 1999التاريخية، 
 8 ت أم تحديث مصر في عصر محمد علي إصال

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   

 الجامعية أنشطة التدريس

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 تاريخ أوربا المعاصر HIST 446 N تدريس + منسق
 2 تاريخ الدولة العثمانية HIST 442 N تدريس + منسق

+ منسق تدريس  HIST 444 N 3 تاريخ األمريكتين الحديث والمعاصر 
+ منسق تدريس  HIST 441 N  4 الحديثتاريخ العرب 
+ منسق تدريس  ENGL 436 O  5 2نصوص تاريخية بلغة إنجليزية 

 6 تاريخ الخلي  العربي الحديث والمعاصر HIST 341 N تدريس

+ منسق تدريس  HIST 201 N 7 المدخل إل  علم التاريخ 

 تدريس
HIST 543 N 8 مشروع التخرج 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -)عنوان المقرر وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

يتضمن المقرر األزمات الدولية الممهدة للحرب العالمية 

األول ، وتشمل أزمتي المغرب وأزمتي البلقان، ثم أحداث الحرب 

العالمية األول ، ومؤتمر الصلح ونتائ  الحرب السياسية 

أوربا، وأوربا بين الحربين العالميتين األول  واالجتماعية في 

والثانية، وفيها دراسة لنماذج من دول أوربا المنتصرة في الحرب 

والمنهزمة، واآلثار السلبية سياسياً واقتصادياً في كل منها  ثم 

األزمات الدولية التي سبقت الحرب العالمية الثانية، متمثلة في تأثير 

م والحرب اإليطالية عل  الحبشة 1931غزو اليابان لمنشوريا 

م عل  عصبة األمم وتوتر العالقات الدولية، وتشجيع ألمانيا 1936

عل  التوسع في القارة األوربية، ثم الحرب العالمية الثانية بمراحلها 

الخمس ونتائجها  السوق األوربية المشتركة، وأخيراً أوربا والحرب 

 الباردة 

HIST 446 N 1 رتاريخ أوربا المعاص 

يتضمن المقرر المراحل التي مرت بها الدولة العثمانية، 

فتبدأ بمرحلة النشأة، فمرحلة الفتوحات في الجانب األوربي، ثم 

HIST 442 N 2 تاريخ الدولة العثمانية 



 

 

محمد الفاتح والقسطنطينية، وأثر فتح القسطنطينية عل  أوربا 

والمسلمين، ويأتي بعد ذلك اتجاه العثمانيين إل  المشرق العربي 

الفتوحات األوربية إل  أسوار فينا، ثم عصر وأسبابه، والوصول في 

االضمحالل وفيه تمرد االنكشارية وأثر الحركات االنفصالية في 

لبنان واليونان ومصر عل  الدولة العثمانية، ثم مرحلة الشيخوخة 

وفيها تكالب الدول األوربية عل  الدولة العثمانية، والسلطان عبد 

ط السلطان عبد الحميد، وأخيراً الحميد وفكرة إحياء الخالفة، ثم إسقا

 األتراك الجدد وانهيار اإلمبراطورية وأسبابه 

 
يتناول المقرر اكتشاف أوربا للعالم الجديد واحتالله، 

وانعكاسات الحروب األوربية بين فرنسا وبريطانيا عل  األوضاع 

تحدة األمريكية ونشأتها، ثم في األمريكتين، استقالل الواليات الم

الحرب األهلية األمريكية، األسباب واألحداث والنتائ ، وسياسة 

الواليات المتحدة في التوسع، عل  حساب الهنود الحمر وعل  

حساب المستعمرات األوربية وجيرانها، وأخيراً التوسع خارج 

 األمريكتين

HIST 444 N  تاريخ األمريكتين الحديث

 والمعاصر
3 

 HIST 441 N 4 تاريخ العرب الحديث 
النصوص التاريخية بلغة إنجليزية وأهمية  يضم المقرر تعريف

الطالبة من تتدرب مجموعة من النصوص التاريخية دراستها  و

عل  قراءة نصوص متخصصة بلغة إنجليزية وترجمتها خاللها 

وفهم الخلفية التاريخية للنص  وتتعرف عل  المصطلحات التاريخية 

تكتسب  نوأ  بلغة إنجليزية من داخل النص، لتجيدها قراءة وكتابة

 الطالبة مهارة البحث في المعاجم وعل  الشبكة الدولية )إنترنت(

ENGL 436 O  نصوص تاريخية بلغة

 2إنجليزية 
5 

يتضمن المقرر إبراز أهمية الخلي  كممر مائي دولي، وأثر 

ذلك في التنافس األوربي في منطقة الخلي  العربي بداية من 

البرتغاليين ووصوال إل  بريطانيا مرورا بالغزو الهولندي 

والفرنسي  ودور القوى المحلية في التصدي لالستعمار الغربي، 

لحرب العالمية الثانية  تطور النفوذ األمريكي في المنطقة منذ ا

واألوضاع االقتصادية في منطقة الخلي  العربي من اللؤلؤ حت  

عصر البترول، ثم نظرة عامة عل  مشكالت الخلي ، وأخيرا مجلس 

 التعاون الخليجي ودوره في حل بعض المشكالت   

HIST 341 N  تاريخ الخلي  العربي الحديث

 والمعاصر

6 

علم التاريخ ومناهجه اهية تعريف بمعل  يحتوي المقرر 

، وما مدارس التفسير التاريخي ،وأهميته ومكانته بين العلوم األخرى

يجب أن يتسلح به المؤرخ ويتحل  به من صفات  ومصادر التاريخ 

 والعلوم المساعدة 

HIST 201 N 7 المدخل إل  علم التاريخ 

يهدف المقرر إل  رفع مستوى الكفاءة البحثية للطالبات ، وفتح 

اآلفاق أمامهن لمواصلة دراستهن العليا التي تشكل البحوث ركيزة 

أساسية فيها، كما تهدف إل  تهيئتهن لالنخراط في سوق العمل عن 

طريق تنمية قدراتهن عل  التعرف عل  المشكالت والعمل عل  

مما يسهم في تطوير قدراتهن التحليلية  البحث عن حلول عملية لها ،

والعلمية والعملية التي تشكل عامل جذب يسهل حصولهن عل  

عمل  وتمتاز المادة بكونها تجمع بين الجانب النظري العلمي 

والجانب التطبيقي العملي مما يسهم في إثراء العملية التعليمية في 

 مجال الدراسات التاريخية  

HIST 543 N 

 

 8 تخرجمشروع 



 

 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 ج البحث التاريخيمناه ماجستير تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 2 1نصوص تاريخية بلغة إنجليزية  ماجستير تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 3 مصادر التاريخ الحديث والمعاصر ماجستير تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 4 مدارس الفكر التاريخي دكتوراه تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 5 2نصوص تاريخية بلغة إنجليزية  دكتوراه تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 6 وثائق أرشيفية دكتوراه تاريخ حديث بآداب بنها تدريس

 
 المقرر: شرح المقرر(رقم  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    
    

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

14 /3 /2016 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
العسكريون في اإلدارة المصرية 

(1970- 1981) 
 1 ماجستير

26/5/2016 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
 1933شركة مصر للمالحة البحرية )

 ( دراسة تاريخية1960 –
 2 ماجستير

7/2 /2017 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
إبراهيم شكري ودوره في السياسة 

 2008 -1916المصرية )
 3 ماجستير

6/7/2014 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
 الصراع الصفوي العثماني

 في القرن السادس عشر

 4 دكتوراه



 

 

9/11/2014 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
 -1850العالقات الليبية اإليطالية 

1911 

 5 دكتوراه

8 /11  /2015 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
وتأثيرها على  1967حرب يونيو 

واالجتماعية في الحياة االقتصادية 

 مصر

 6 دكتوراه

9 /1 /2017 كلية اآلداب جامعة  

 بنها
سياسة الواليات المتحدة األمريكية 

1984 -1958تجاه غينيا   

 7 دكتوراه

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

أغسطس  رئيس قسم التاريخ كلية آداب جامعة بنها

2011 
 2015أكتوبر 

سبتمبر 

2010 

 2014أكتوبر 

1 

سبتمبر  2014سبتمبر  عميد كلية آداب جامعة بنها

2011 
2 

 
 عضوية اللجان

 

 # من إلى المنصب الجهة
 1 1987 حتى تاريخه عضو للدراسات التاريخيةالجمعية المصرية 

 2 1998 حتى تاريخه عضو اتحاد المؤرخين العرب
 3 1424 هـ 1425 عضو الجمعية التاريخية السعودية
 4 1998 2000 عضو الجمعية المصرية الجغرافية

 

 االستشارات العلمية
 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
العربي مستقبل الصراع  وقت جزئي

 بجامعة عين شمس اإلسرائيلي
سبتمبر 

1997 
 1 1997يوليو 

 2 2011 2014 لجنة قطاع اآلداب بمصر وقت جزئي
لجنة إعادة هيكلة كليات البنات  وقت جزئي

ووضع خطة كلية اآلداب بجامعة 

 1430الملك فيصل 
 

1430 1429 3 

 



 

 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
لتقنية    الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا

 
 1  (Power Point, Ward, Excelمهارات الحاسب اآللي )

 2 البالك بوردمهارات اإلنترنت و
 
 

 آخر تحديث

6/ 6 2017 


